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Deuteronomium
1 Dit zijn de woorden, die Moses tot heel

Israël heeft gesproken in het Overjordaanse, in
de woestijn, in de Araba tegenover de Rode
Zee, tussen Paran en Tófel, Laban, Chaserot en
Di-Zahab, 2 gedurende de elf dagreizen van de
Horeb in de richting van het gebergte Seïr tot
aan Kadesj-Barnéa. 3 In het veertigste jaar, op
de eerste van de elfde maand, bracht Moses de
Israëlieten nauwgezet alles over, wat hem door
Jahweh aangaande hen was opgedragen. 4Nadat
hij dus Sichon, den koning der Amorieten, die
in Chesjbon, en Og, den koning van Basjan, die
in Asjtarot en in Edréi woonde, had verslagen,
5 ging Moses er toe over in het Overjordaanse,
in het land van Moab, de volgende wet af te
kondigen. Hij sprak: 6 Jahweh, onze God, sprak
tot ons bij de Horeb: Lang genoeg hebt ge nu
bij deze berg vertoefd. 7 Breekt op, begeeft u op
weg en trekt naar de bergen der Amorieten, en
naar al hun naburen in de Araba, het bergland,
het heuvelland, de Négeb en langs de zeekust;
naar het land der Kanaänieten en het Libanon-
gebergte tot aan de grote rivier, de Eufraat. 8Ziet,
Ik stel het hele land voor u open! Gaat en neemt
het land in bezit, dat Jahweh onder ede heeft
beloofd aan uw vaderen te geven, aan Abraham,
Isaäk en Jakob en aan hun nageslacht. 9 In die
tijd sprak ik tot u: Ik alleen kan de zorg voor
u niet langer meer dragen. 10 Jahweh, uw God,
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heeft u zo talrijk gemaakt, dat ge nu reeds het
getal van de sterren aan de hemel nabij komt;
11 en Jahweh, de God uwer vaderen, moge u
nog duizendmaal talrijker maken en u zegenen,
zoals Hij het u heeft beloofd. 12 Maar hoe zal ik
dan alleen uw moeilijkheden, lasten en twisten
kunnen torsen? 13 Wijst uit elk uwer stammen
wijze, verstandige en ervaren mannen aan, dan
zal ik ze als uw hoofdmannen aanstellen. 14 Gij
hebt mij geantwoord: Wat gij voorslaat is goed.
15 Toen heb ik uit uw midden wijze en ervaren
mannen gekozen, en ze als hoofdmannen over
u aangesteld, als aanvoerders over duizend,
honderd, vijftig en tien, en als leiders over uw
stammen. 16 Ik heb toen uw rechters geboden:
Hoort beide partijen van uw broeders aan, en
beslecht rechtvaardig het geschil, dat iemand
heeft met zijn broeder of met den vreemdeling,
die bij hem woont. 17 Gij moogt geen aanzien
des persoons bij de rechtspraak doen gelden;
naar den geringe moet ge evengoed horen als
naar den grote, en voor niemand bevreesd zijn;
want rechtspreken is iets goddelijks. En wat
te moeilijk voor u is, brengt dat voor mij, en
ik zal het aanhoren. 18 Zo heb ik u toen alles
geboden, wat ge moest doen. 19 Toen wij van
de Horeb waren opgebroken, trokken wij door
heel die grote en vreselijke woestijn, die gij
hebt gezien, in de richting van het gebergte der
Amorieten, zoals Jahweh, onze God, het ons had
bevolen, en bereikten zo Kadesj-Barnéa. 20 Hier
sprak ik tot u: Gij zijt nu aan het bergland der
Amorieten gekomen, dat Jahweh, onze God, ons
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wil geven. 21 Zie, Jahweh, uw God, heeft het
land voor u opengesteld! Trek op, neem het in
bezit, zoals Jahweh, de God uwer vaderen, het
u heeft bevolen; vrees niet en wees maar niet
bang. 22 Toen zijt gij allen op mij toegetreden,
en hebt gezegd: Laten we mannen voor ons
uitzenden, om voor ons het land te verkennen,
en ons verslag uit te brengen over de weg,
die we moeten nemen, en over de steden, die
we zullen ontmoeten. 23 Ik keurde dat goed,
en koos twaalf mannen onder u uit, uit iedere
stam één. 24 Zij gingen op weg, bestegen het
gebergte, en drongen door tot de Esjkol-vallei,
die zij verkenden. 25 Zij namen wat vruchten
van het land met zich mee, en brachten ze
ons. Zij brachten ons tevens verslag uit, en
zeiden: Het land, dat Jahweh, onze God, ons
wil geven, is goed. 26 Maar gij hebt geweigerd
op te trekken, en weerspannig tegen het bevel
van Jahweh, uw God, 27 hebt gij morrend in uw
tenten gezegd: Omdat Jahweh ons haat, heeft
Hij ons uit het land van Egypte gevoerd, om
ons in de handen der Amorieten te leveren en
ons te verdelgen. 28 Waarheen trekken we nu?
Onze broeders hebben ons de moed benomen; ze
hebben gezegd: Het volk is groter en krachtiger
dan wij; de steden zijn groot en met muren tot
de hemel; zelfs Anakskinderen zagen we daar.
29 Ik sprak tot u: Vreest niet, en weest maar
niet bang voor hen! 30 Jahweh, uw God, die
aan uw spits gaat, zal voor u strijden: juist
zoals Hij voor uw ogen in Egypte voor u heeft
gedaan, 31 en in de woestijn, die gij hebt gezien,
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waar Jahweh, uw God, u heel de weg, die gij
zijt gegaan, heeft gedragen, zoals iemand zijn
kind draagt, totdat gij deze plaats hebt bereikt.
32 Ondanks dit alles hebt gij toen niet willen
geloven in Jahweh, uw God, 33 die onderweg
aan uw spits trok, om een legerplaats voor u
te zoeken, in vuur des nachts en in een wolk
overdag, opdat gij zoudt kunnen zien op de
weg, die gij gaan moest. 34 Toen Jahweh uw
woorden hoorde, werd Hij vergramd, en zwoer:
35 Niemand van deze mannen, niemand van dit
boos geslacht, zal het heerlijke land zien, dat
Ik onder ede aan uw vaderen beloofd heb te
geven; 36 alleen Kaleb, de zoon van Jefoenne,
zal het aanschouwen; hem en zijn zonen zal
Ik het land geven, waar hij is binnengetrokken,
omdat hij Jahweh trouw is gebleven, 37 Ook op
mij werd Jahweh vergramd om wille van u, en
Hij sprak: Ook gij zult daar niet binnengaan,
38maar wel uw dienaar Josuë, de zoon van Noen.
Spreek hem dus moed in, want hij zal Israël
in het bezit ervan stellen. 39 Ook uw kleine
kinderen, van wie ge gezegd hebt, dat zij een
buit zouden worden en uw zonen, die thans nog
geen goed van kwaad kunnen onderscheiden, zij
zullen daar binnengaan; hun zal Ik het geven,
en zij zullen het bezitten. 40 Trekt zelf weer
de woestijn in, in de richting van de Rode Zee!
41 Toen hebt gij mij geantwoord: Wij hebben
tegen Jahweh gezondigd, maar wij trekken nu
op ten strijde, juist zoals Jahweh, onze God, het
ons heeft bevolen. En gij hebt allen uw wapenen
aangegord, om roekeloos het gebergte te beklim-
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men. 42 Maar Jahweh sprak tot mij: Zeg hun:
Gij zult niet ten strijde trekken, want Ik ben niet
in uw midden; anders zult ge door uw vijanden
worden verslagen. 43 Ik deelde het u mee, maar
gij hebt niet geluisterd; ge hebt u tegen het
bevel van Jahweh verzet, en het toch durven
wagen, het gebergte te beklimmen. 44 Maar de
Amorieten, die in het gebergte woonden, trokken
tegen u op, achtervolgden u als een bijenzwerm,
en joegen u in Seïr uiteen tot Chorma toe. 45 En
toen gij terugkwaamt, hebt ge wel voor het
aanschijn van Jahweh geweend, maar Jahweh
heeft naar uw kermen niet geluisterd, en u niet
willen verhoren. 46 En ge moest in Kadesj blijven
al de lange tijd, dat ge daar hebt gewoond.

2
1 Daarna trokken wij weer de woestijn in, in

de richting van de Rode Zee, zoals Jahweh het
mij had gelast, en reisden lange tijd om het Seïr-
gebergte heen. 2 Toen sprak Jahweh tot mij:
3 Gij hebt nu lang genoeg rond dit gebergte gez-
worven; wendt u nu naar het noorden. 4 Maar
geef het volk dit bevel: Gij komt nu door het
gebied van uw broeders, de zonen van Esau, die
in Seïr wonen, en die bevreesd voor u zijn. Maar
wacht u er wel voor, 5 de strijd met hen aan te
binden, want Ik zal u zelfs geen voetbreed van
zijn land geven, daar Ik het Seïr-gebergte als
erfelijk bezit aan Esau heb geschonken. 6 Het
voedsel, dat ge nodig hebt, moet ge dus voor
geld van hem kopen en zelfs geld geven voor
het nodige water. 7Waarachtig, Jahweh, uw God,
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heeft u gezegend bij al wat ge hebt ondernomen.
Hij droeg zorg voor u bij uw tocht door deze
grote woestijn. Jahweh, uw God, is veertig jaar
lang met u geweest, en het heeft u aan niets
ontbroken. 8 Zo trokken wij onze broeders,
de zonen van Esau, die op het Seïr-gebergte
wonen voorbij, over de weg van de Araba, langs
Elat en Es-jon-Géber, en namen de richting van
de steppe van Moab. 9 Toen sprak Jahweh tot
mij: Gij moogt ook Moab niet bestrijden, en
geen oorlog met hem beginnen; want Ik zal u
niets van zijn land in eigendom geven, daar
Ik Ar aan de zonen van Lot als erfelijk bezit
heb geschonken. 10 Vóór hen woonden daar de
Emieten, een volk groot, talrijk en machtig als
de Anakskinderen; 11 ze werden als Refaïeten
beschouwd, evenals de Anakskinderen, maar de
Moabieten noemden hen Emieten. 12 In Seïr
woonden vroeger de Chorieten, maar de zonen
van Esau hadden hen verdreven en uitgeroeid,
en woonden daar in hun plaats; dus juist zoals
Israëlmet het land heeft gedaan, dat Jahweh hun
in erfelijk bezit heeft gegeven. 13 Op dus, en
steekt de beek Zéred over! En zo zijn wij de beek
Zéred overgetrokken. 14 Intussen waren er acht
en dertig jaren verlopen, sinds wij van Kadesj-
Barnéa waren vertrokken en de beek Zéred
waren overgestoken; lang genoeg om heel het
geslacht van weerbare mannen in de legerplaats
te doen sterven, zoals Jahweh het hun had
gezworen; 15bovendien was de hand van Jahweh
op hen blijven drukken, om hen tot den laatsten
man toe uit de legerplaats te verdelgen. 16 Toen
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nu alle weerbare mannen onder het volk tot
den laatsten toe waren uitgestorven, 17 sprak
Jahweh tot mij: 18 Ge trekt nu Ar, het gebied
van Moab, voorbij, 19 en komt in de buurt van de
Ammonieten. Ook hen moogt ge niet bestrijden,
en geen oorlog met hen beginnen; want Ik
zal niets van het land der Ammonieten u in
eigendom geven, daar Ik het aan de zonen van
Lot als erfelijk bezit heb geschonken. 20 Ook dit
rekende men tot het land der Refaïeten, daar
er vroeger de Refaïeten hadden gewoond, die
door de Ammonieten Zamzoemmieten werden
genoemd. 21 Het was een volk groot, talrijk en
machtig als de Anakskinderen. Maar Jahweh
had het voor hen uitgeroeid, zodat zij het hadden
verdreven, en daar in zijn plaats bleven wonen;
22 dus juist zoals Hij voor de zonen van Esau
had gedaan, die in Seïr wonen, en voor wie Hij
de Chorieten had uitgeroeid, zodat zij ze hadden
verdreven, en daar tot op de dag van heden in
hun plaats bleven wonen; 23 en zoals ook de
Kaftorieten, die uit Kaftor waren weggetrokken,
de Awwieten, die de dorpen bewoonden tot Gaza
toe, hadden uitgeroeid, en daar in hun plaats
bleven wonen. 24 Op, trekt verder, en steekt
de beek Arnon over! Zie, Ik heb Sichon, den
Amoriet, den koning van Chesjbon, en zijn land
aan u overgeleverd; maak een begin met de
verovering, en bind de strijd met hen aan. 25Van
nu af zal Ik schrik en ontzetting voor u gaan
verspreiden bij de volken onder heel de hemel,
die van angst voor u zullen beven en sidderen,
als ze maar van u horen. 26 Toen zond ik
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uit de woestijn Kedemot gezanten naar Sichon,
den koning van Chesjbon, met het vredelievend
verzoek: 27 Ik zou door uw land willen trekken.
Maar ik zal mij aan de wegen houden, zonder
naar rechts of links af te wijken. 28 Verschaf
me tegen betaling het voedsel, dat ik nodig heb,
en geef me voor geld het nodige water. Laat
mij er slechts doorheen, 29 zoals de zonen van
Esau, die te Seïr wonen, en de Moabieten in Ar
mij dit hebben toegestaan, totdat ik de Jordaan
overtrek naar het land, dat Jahweh, onze God,
ons gaat schenken. 30 Maar Sichon, de koning
van Chesjbon, wilde ons niet door zijn land laten
trekken; want Jahweh, uw God, had zijn gemoed
verstompt en zijn hart versteend, om hem in uw
hand te leveren, zoals thans het geval is. 31 Nu
sprak Jahweh tot mij: Zie, Ik ga Sichon en zijn
land aan u overleveren; begin de verovering,
en neem zijn land in bezit. 32 En toen Sichon
met al zijn volk naar Jáhas trok, om ons te
bestrijden, 33 leverde Jahweh, onze God, hem
aan ons over, en versloegen wij hem met zijn
zonen en al zijn volk. 34 Wij namen toen al
zijn steden, sloegen iedere stad met mannen,
vrouwen en kinderen met de ban, en lieten
niemand ontkomen. 35 Alleen het vee en de buit
van de veroverde steden behielden we voor ons
zelf. 36 Van Aroër af, dat aan de rand van het
Arnondal ligt, met de stad in het dal, was er tot
aan Gilad geen vesting, die voor ons onneembaar
was; Jahweh, onze God, leverde ze allen aan ons
over. 37Maar het land der Ammonieten, heel het
randgebied van de beek Jabbok en de steden van
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het gebergte, hebt ge niet bestreden, juist zoals
Jahweh, onze God, het geboden had.

3
1 Toen wij de richting van Basjan insloegen

en verder trokken, rukte Og, de koning van
Basjan, met al zijn volk naar Edréi op, om ons te
bestrijden. 2 Maar Jahweh sprak tot mij: Vrees
hem niet; want Ik heb hem met al zijn volk en
zijn land in uw handen geleverd. Ge moet met
hem doen, zoals gij gedaan hebt met Sichon, den
koning der Amorieten, die in Chesjbon woonde.
3 En Jahweh, onze God, leverde Og, den koning
van Basjan, met al zijn volk in onze handen, en
wij versloegen hem, zodat er niemand ontkwam.
4 Wij namen toen al zijn steden in; er was geen
vesting, die wij niet veroverden. Het waren
zestig steden over heel de streek van Argob,
dat het rijk van Og van Basjan vormde; 5 alle
versterkt met hoge muren, poorten en grendels,
behalve nog de zeer talrijke open plaatsen. 6Wij
sloegen ze met de ban, zoals wij met Sichon,
den koning van Chesjbon, hadden gedaan, en
troffen er alle steden met mannen, vrouwen en
kinderenmee. 7Al het veemet de buit van de ste-
den behielden we voor onszelf. 8 Zo veroverden
wij toen op de beide koningen der Amorieten,
die in het Overjordaanse waren, het land van
de beek Arnon af tot aan het Hermongebergte,
9 (de Sidoniërs noemen de Hermon Sirjon, de
Amorieten noemen hem Senir), 10 met al de
steden van de vlakte, van heel Gilad en Basjan
tot aan Salka en Edréi toe, die tot het koninkrijk
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van Og van Basjan behoorden. 11 Og, de koning
van Basjan, was de laatst overgeblevene der
Refaïeten; zijn sarcofaag van bazalt bevindt zich
te Rabbat-Ammon, en is negen el lang en vier
el breed, naar de gewone el. 12 Nadat wij toen
dat land in bezit hadden genomen, gaf ik het
van Aroër af, dat aan de beek Arnon ligt, en
de helft van het Gilad-gebergte met zijn steden
aan de Rubenieten en Gadieten. 13 De rest van
Gilad met heel Basjan, het koninkrijk van Og,
dus de hele streek Argob, gaf ik aan de halve
stam vanManasse; (dit hele Basjan werd het land
der Refaïeten genoemd). 14 Jaïr, de zoon van
Manasse, ontving heel de streek Argob tot aan
het land der Gesjoerieten en Maäkatieten, en
noemde haar naar zijn naam, kampementen van
Jaïr, zoals ze nu nog heten; 15aanMakir gaf ik het
ene gedeelte van Gilad. 16 Aan de Rubenieten en
de Gadieten gaf ik het andere gedeelte van Gilad
tot de beek Arnon, halverwege die beek, welke
de grens vormde, en tot aan de beek Jabbok, de
grens der Ammonieten; 17 bovendien de Araba,
met de Jordaan als grens, van Gennezaret af tot
aan de Araba-Zee, de Zoutzee, onder de hellingen
van de Pisga in het oosten. 18 Maar ik gaf
u toen het volgende bevel: Jahweh uw God,
heeft u wel dit land in bezit gegeven, maar gij
moet met alle weerbare mannen, welbewapend
aan de spits van uw israëlietische broeders
oversteken; 19 alleen uw vrouwen, uw kinderen
en uw vee—en ik weet, dat gij veel vee bezit—
mogen achterblijven in de steden, die ik u heb
gegeven. 20 Eerst als Jahweh aan uw broeders
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rust heeft verschaft, zoals aan u, en ook zij
het land bezitten, dat Jahweh, uw God, hun
aan de overzijde van de Jordaan zal schenken,
mag ieder van u terugkeren naar zijn bezit,
dat ik hem heb gegeven. 21 Ik heb toen Josuë
bevolen: Met eigen ogen hebt ge alles aan-
schouwd, wat Jahweh, uw God, met deze twee
koningen heeft gedaan. Zo zal Jahweh ook met
alle koninkrijken doen, waartegen gij optrekt.
22 Vrees hen dus niet; want Jahweh, uw God,
zal zelf voor u strijden. 23 Ik bad toen Jahweh
nog om ontferming, en sprak: 24 Jahweh, mijn
Heer, Gij zijt begonnen uw dienaar uw grootheid
en uw krachtige hand te laten aanschouwen;
want welke God in de hemel of op de aarde
wrocht zulke werken en machtige daden als Gij?
25 Ach, laat mij naar de overkant trekken, en
het heerlijke land aanschouwen, aan de andere
zijde van de Jordaan, dat schone gebergte met de
Libanon. 26 Maar Jahweh bleef vergramd tegen
mij om uwentwil, en wilde niet naar mij horen.
En Jahweh sprak tot mij: Genoeg, ge moogt er
Mij niet meer over spreken. 27 Bestijg de top
van de Pisga, sla uw ogen op naar het westen
en noorden, het zuiden en oosten; ge moogt
het aanschouwen, maar gij zult de Jordaan niet
oversteken. 28 Draag het bevel over aan Josuë,
bemoedig en sterk hem, want hij zal aan de spits
van dit volk naar de overkant trekken en hen in
bezit stellen van het land dat gij ziet 29 Zo bleven
we in de vallei tegenover Bet-Peor.
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4
1 Nu dan Israël, gehoorzaam aan de bepalin-

gen en voorschriften, die ik ga leren en volbreng
ze, opdat gij moogt leven en het land moogt
binnengaan en bezitten, dat Jahweh, de God
uwer vaderen, u wil schenken. 2 Gij moogt niets
toevoegen aan wat ik u ga bevelen, noch er iets
afdoen: maar gij moet de geboden van Jahweh,
uw God, die ik u heden geef, onderhouden.
3 Met eigen ogen hebt ge gezien, wat Jahweh
gedaan heeft om Báal-Peor. Want iedereen,
die Báal-Peor achterna liep, heeft Jahweh, uw
God, uit uw midden verdelgd; 4 maar gij, die
trouw zijt gebleven aan Jahweh, uw God, zijt
allen nog heden in leven. 5 Ziet, ik leer u
de bepalingen en voorschriften, zoals Jahweh,
mijn God, mij heeft bevolen, om ze getrouw
te volbrengen in het land, dat ge nu in bezit
gaat nemen. 6 Onderhoudt ze dus en leeft ze
na! Want daarin zal uw wijsheid en inzicht
bestaan in de ogen der volken, die, als zij al die
bepalingen horen, zullen zeggen: Waarachtig,
een wijs en verstandig volk is deze machtige
natie! 7Want welke machtige natie heeft een god
zo nabij als Jahweh, onze God, ons nabij is, zo
vaak wij Hem aanroepen; 8 en welke machtige
natie heeft zulke rechtvaardige bepalingen en
voorschriften, als heel deze Wet, die ik u heden
geef! 9 Waak dus met de grootste zorg, om
niets te vergeten, van wat uw eigen ogen hebben
aanschouwd; verlies het heel uw leven niet uit
uw gedachten, maar prent het uw kinderen en
kleinkinderen in. 10 Eens hebt gij op de Horeb
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voor het aanschijn van Jahweh, uw God, gestaan,
terwijl Jahweh tot mij sprak: Verzamel het volk
voor Mij; Ik zal hun mijn woorden doen horen,
opdat zij leren mogen Mij te vrezen, zolang zij
leven op aarde, en het ook hun zonen mogen
leren. 11 Toen zijt gij naderbij gekomen, en aan
de voet van de berg gaan staan. En terwijl
de berg in vlammen stond, die oplaaiden tot
in het hart van de hemel, en er een donkere
wolk en diepe duisternis hing, 12 sprak Jahweh
tot u uit het vuur. Gij hebt toen de klank van
woorden gehoord, alleen maar geluid, doch geen
gedaante aanschouwd. 13 Hij openbaarde u zijn
Verbond, de tien geboden, die Hij u beval te
volbrengen, en die Hij op twee stenen tafelen
schreef. 14En aanmij heeft Jahweh toen bevolen,
u de bepalingen en voorschriften te leren, opdat
gij ze zoudt volbrengen in het land, dat gij in
bezit gaat nemen. 15 En omdat gij dus in het
geheel geen gedaante aanschouwd hebt, toen
Jahweh op de Horeb midden uit het vuur tot
u sprak, daarom moet gij er u zorgvuldig voor
wachten, 16 misdadig een beeld van een afgod
te maken, onder welke gedaante dan ook: in
de vorm van een man of een vrouw, 17 in de
vorm van een of ander beest op aarde, in de
vorm van gevleugelde dieren in de lucht, 18 in
de vorm van dieren, die over de aarde kruipen,
in de vorm van vissen, die in het water onder
de aarde leven. 19 Wacht u er voor, uw blikken
naar de hemel op te slaan en bij het zien van zon,
maan en sterren, heel het heir van de hemel, u
te laten verleiden, om hen te aanbidden en te
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dienen. Want Jahweh, uw God, heeft die aan alle
volken onder heel de hemel overgelaten; 20maar
u heeft Jahweh uitverkoren en u uit Egypte, die
smeltoven, geleid, om Hem tot een eigen volk te
zijn, zoals thans het geval is. 21 Daar Jahweh
om uwentwil vergramd op mij was, heeft Hij
gezworen, dat ik de Jordaan niet zal oversteken
en het heerlijke land, dat Jahweh, uw God, u als
erfdeel zal geven, niet zal binnengaan, 22 maar
dat ik in dit land zal moeten sterven. Ik zelf zal
dus de Jordaan niet overtrekken, maar gij zult er
over gaan, en dit heerlijke land in bezit nemen.
23 Dan moet ge u er voor hoeden, het Verbond
te vergeten, dat Jahweh, uw God, met u sloot,
en afgoden te maken, onder welke gedaante
dan ook, wat Jahweh, uw God, u verboden
heeft. 24Want Jahweh, uw God, is een verterend
vuur, een naijverige God. 25 Maar wanneer gij
kinderen en kleinkinderen zult hebben verwekt,
en reeds lang zult zijn ingeburgerd in het land,
dan zult gij misdadig afgoden maken onder een
of andere gedaante, kwaad doen in de ogen van
Jahweh, uw God, en Hem krenken. 26 Doch ik
neem heden hemel en aarde tegen u tot getuigen,
dat gij dan spoedig uit het land zult worden
verdelgd, dat gij nu aan de overkant van de
Jordaan in bezit gaat nemen. Dan zult gij daar
niet lang blijven wonen, maar tot den laatsten
man worden uitgeroeid. 27 Dan zal Jahweh u
onder de volken verstrooien, en slechts weinigen
van u zullen overblijven onder de naties, waar
Jahweh u heen drijft. 28 Daar zult gij goden
kunnen dienen, door mensenhanden gemaakt,
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hout en steen, die zien noch horen, eten noch
ruiken. 29 Maar zodra gij dan Jahweh, uw God,
weer zult zoeken, zult gij Hem vinden, zo ge
Hem zoekt met heel uw hart en heel uw ziel.
30 Wanneer gij in benauwdheid zijt en dit alles
u treft, zult gij u ten laatste bekeren tot Jahweh,
uw God, en weer naar Hem luisteren. 31 Want
Jahweh, uw God, is een barmhartige God! Hij
zal u verlaten noch verdelgen, en het Verbond
niet vergeten, dat Hij uw vaderen bezworen
heeft. 32Ondervraag de oude tijden, die u vooraf
zijn gegaan, sinds de dag, dat Jahweh den mens
heeft geschapen op aarde; ondervraag het ene
eind van de hemel tot het andere eind, of er
ooit zo iets groots is geschied en ooit zo iets
is gehoord; 33 of ooit een volk de stem van
een god heeft gehoord, die uit het vuur heeft
gesproken, zoals gij hebt gehoord, en in leven
bleef; 34 of ooit een god het heeft beproefd,
midden uit een ander volk zich een volk te
komen halen door rampen, tekenen, wonderen
en oorlogen, met sterke hand, gespierde arm en
onder grote verschrikkingen, zoals Jahweh, uw
God, voor uw eigen ogen met u heeft gedaan
in Egypte. 35 U is het getoond, opdat gij zoudt
weten, dat Jahweh God is, en geen ander dan
Hij. 36 Om u te onderrichten heeft Hij uit de
hemel zijn stem laten horen en op de aarde u
zijn machtig vuur laten zien, en hebt gij midden
uit het vuur zijn woorden gehoord. 37 Omdat
Hij uw vaderen heeft bemind en hun nageslacht
heeft uitverkoren, omdat Hij u in eigen persoon
met grote kracht uit Egypte heeft geleid, 38 om
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volken, groter en machtiger dan gij, voor u te
verdrijven, u in hun land te geleiden en het u
als erfdeel te schenken, zoals heden geschiedt:
39 daarom moet gij heden erkennen en in uw
hart prenten, dat Jahweh God is in de hemel
daarboven en op aarde beneden, en anders geen.
40 Onderhoudt zijn bepalingen en geboden, die
ik u heden ga geven, opdat het u en uw zonen
na u goed moge gaan, en gij lang het land
moogt bewonen, dat Jahweh, uw God, u voor
altijd gaat schenken. 41 Toen zonderde Moses
in het oosten, in het Overjordaanse, drie steden
af, 42 waarheen iemand zou kunnen vluchten,
die zijn naaste zonder opzet had gedood, en
zonder dat hij hem vroeger had gehaat, en
waar hij in leven zou blijven als hij in een
van die steden de wijk had genomen. 43 Bij
de Rubenieten Béser van de woestijn, in de
vlakte, bij de Gadieten Ramot in Gilad, en bij de
Manassieten Golan in Basjan. 44 Dit is de wet,
die Moses de Israëlieten voorhield, 45 en dit zijn
de beschikkingen, bepalingen en voorschriften,
die Moses aan de Israëlieten afkondigde, na hun
uittocht uit Egypte. 46 Het geschiedde in het
Overjordaanse, in de vallei tegenover Bet-Peor in
het land van Sichon, den koning der Amorieten,
die in Chesjbon woonde, nadat Moses en de
Israëlieten, na hun uittocht uit Egypte, hem
hadden verslagen, 47 en zijn land en dat van Og,
den koning van Basjan, de beide koningen der
Amorieten, die ten oosten in het Overjordaanse
woonden, in bezit hadden genomen: 48 van
Aroër af, dat aan de rand van het Arnon-dal ligt
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tot aan de berg Sirjon (dat is de Hermon) 49 met
heel de Araba aan de oostelijke oever van de
Jordaan tot aan de zee van de Araba aan de voet
van de hellingen van de Pisga.

5
1 Moses riep heel Israël bijeen, en sprak tot

hen: Israël, hoor de bepalingen en voorschriften,
die ik u heden verkondig; ge moet ze leren en
ze nauwgezet onderhouden! 2 Jahweh, onze
God, heeft op de Horeb met ons een Verbond
gesloten. 3 Niet met onze vaderen heeft Jahweh
dat Verbond aangegaan, maar met ons; met ons
allen, die thans hier nog in leven zijn. 4 Van
aanschijn tot aanschijn en midden uit het vuur
heeft Jahweh op de berg tot u gesproken: 5 ik
stond toen slechts tussen Jahweh en u, om u
het woord van Jahweh over te brengen, omdat
gij bevreesd waart voor het vuur, en de berg
niet hadt durven bestijgen. Toen sprak Hij:
6 Ik ben Jahweh, uw God, die u uit Egypte
heb geleid, uit het slavenhuis. 7 Gij zult geen
andere goden hebben dan Mij. 8 Gij zult u geen
afgodsbeeld maken, geen gestalte van iets aan
de hemel daarboven, op de aarde beneden of
in het water, dat onder de aarde is. 9 Gij moogt
ze aanbidden noch dienen; want Ik Jahweh, uw
God, ben een naijverige God, die de zonden
der vaderen wreekt op de kinderen en op het
derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten,
10 maar die genade bewijst aan het duizendste
geslacht van die Mij beminnen en mijn geboden
onderhouden. 11 Gij zult de naam van Jahweh,
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uw God, niet ijdel gebruiken; want Jahweh laat
niet ongestraft, die zijn naam ijdel gebruikt.
12 Onderhoud de sabbatdag en heilig hem, zoals
Jahweh, uw God, u bevolen heeft. 13 Zes dagen
moogt ge werken en al uw arbeid verrichten;
14 maar de zevende dag is een sabbat ter ere
van Jahweh, uw God, dan moogt gij, noch uw
zoon of uw dochter, noch uw slaaf of slavin, noch
uw rund, uw ezel of een van uw beesten, noch
de vreemdeling binnen uw poorten enige arbeid
verrichten, opdat uw slaaf en slavin kunnen
rusten, zoals gijzelf. 15 Denk er aan, dat gij zelf
slaaf zijt geweest in het land van Egypte, dat
Jahweh, uw God, u daar vandaan heeft geleid
met sterke hand en gespierde arm, en Jahweh,
uw God, u daarom bevolen heeft de sabbatdag
te onderhouden. 16 Eer uw vader en uw moeder,
zoals Jahweh, uw God, u bevolen heeft, opdat
gij lang moogt blijven leven, en het u goed
moge gaan in het land, dat Jahweh, uw God,
u zal schenken. 17 Gij zult niet doden. 18 Gij
zult geen overspel doen. 19 Gij zult niet stelen.
20 Gij zult tegen uw naaste geen valse getuigenis
afleggen. 21 Gij zult de vrouw van uw naaste
niet begeren. Gij zult het huis van uw naaste
niet verlangen, noch zijn akker, noch zijn slaaf of
slavin, noch zijn os of zijn ezel, noch iets wat uw
naaste behoort. 22 Tot heel uw gemeente heeft
Jahweh op de berg midden uit het vuur en de
donkere wolk met machtige stem deze woorden
gesproken. Hij voegde daar verder niets aan toe,
maar schreef ze op twee stenen tafelen neer, die
Hij mij gaf. 23 Want toen gij de stem uit het
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donker en van de vlammende berg hadt gehoord,
zijt gij met al uw stamhoofden en oudsten op
mij toegetreden, 24 en hebt gezegd: Zie, Jahweh,
onze God, heeft ons zijn glorie en grootheid
getoond, en wij hebben zijn stem gehoord uit het
vuur! Zeker, wij hebben heden gezien, dat een
mens in leven kan blijven, ook als God met hem
spreekt. 25 Waarom zouden wij dan ten slotte
toch sterven? Want dit machtige vuur zal ons
verteren; zo wij nog langer de stem van Jahweh,
onzen God, moeten horen, zullen wij sterven.
26 Want welk schepsel, dat, zoals wij, de stem
van een levenden God heeft gehoord, die spreekt
uit het vuur, kan in leven blijven? 27 Treed gij
naderbij en luister naar al wat Jahweh, onze
God, heeft te zeggen; deel gij ons dan mee al
wat Jahweh, onze God, tot u spreekt, en wij
zullen het gehoorzaam volbrengen. 28 Jahweh
hoorde, wat gij tot mij hadt gezegd, en Hij sprak
tot mij: Ik heb gehoord wat dit volk tot u heeft
gesproken. Hoe voortreffelijk hebben zij dit
alles gezegd! 29 O, mochten zij toch altijd die
gezindheid bewaren, altijd Mij vrezen en mijn
geboden onderhouden, opdat het hun en hun
kinderen eeuwig goed moge gaan! 30 Ga dus, en
zeg hun: Keert terug naar uw tenten. 31 Maar
blijf gij hier bij Mij; dan zal Ik u al de gebo-
den, bepalingen en voorschriften verkondigen,
waarin Gij hen moet onderrichten, en die zij
moeten volbrengen in het land, dat Ik hun in
bezit zal geven. 32Volbrengt dus alles zorgvuldig,
wat Jahweh, uw God, u bevolen heeft, en wijkt
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er noch ter rechter, noch ter linker zijde van af.
33 Bewandelt alle wegen, die Jahweh, uw God,
u heeft aangewezen, opdat gij moogt leven, het
u goed moge gaan, en gij lang het land moogt
bewonen, dat gij in bezit gaat nemen.

6
1 Dit zijn de geboden, de bepalingen en

voorschriften, die Jahweh, uw God, bevolen
heeft u te leren, en die gij moet volbrengen in
het land, dat gij thans aan de overkant in bezit
gaat nemen: 2 opdat gij met uw kinderen en
kleinkinderen heel uw leven Jahweh, uw God,
zoudt vrezen, al zijn bepalingen en geboden,
die ik u geef, zoudt onderhouden, en gij lang
zoudt mogen leven. 3 Israël hoor ze dus aan,
en volbreng ze zorgvuldig, opdat het u goed
moge gaan, en gij zeer talrijk moogt worden
in het land, dat druipt van melk en honing,
zoals Jahweh, de God uwer vaderen, het u heeft
beloofd. 4 Hoor, Israël! Jahweh is onze God, en
Jahweh alleen! 5 Bemin Jahweh, uw God, met
heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel
uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden
gebied, moeten in uw hart staan geschreven.
7 Prent ze uw kinderen in; herhaal ze, wanneer
ge in uw huis zijt gezeten, of wandelt op straat,
wanneer gij gaat slapen of opstaat; 8 bind ze
als een merk op uw hand en als een teken op
uw voorhoofd, 9 en schrijf ze op de deurposten
van uw huis en in uw poorten. 10 En wanneer
Jahweh, uw God, u het land heeft binnengeleid,
dat Hij aan uw vaderen, aan Abraham, Isaäk en
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Jakob onder ede beloofd heeft, u te zullen geven:
een land met grote en prachtige steden, die gij
niet hebt gebouwd, 11 met huizen vol allerlei
kostbare zaken, waarmee gij ze niet hebt gevuld,
met uitgehouwen regenbakken, die gij niet hebt
gehouwen, met wijngaarden en olijfbomen, die
gij niet hebt geplant: en wanneer gij zult eten
tot verzadigens toe, 12 zorg er dan voor Jahweh
niet te vergeten, die u uit het land van Egypte,
uit het slavenhuis heeft geleid! 13 Jahweh, uw
God, moet ge vrezen, Hem moet ge dienen, bij
zijn Naam alleen moogt ge zweren. 14 Loopt
niet achter vreemde goden, achter de goden der
volken, die u omringen, 15 opdat de toorn van
Jahweh, uw God, niet ontbrandt, en Hij u van
de aarde verdelgt; want Jahweh, uw God, die
onder u toeft, is een naijverige God. 16 Stelt
Jahweh, uw God, niet op de proef, zoals gij Hem
te Massa op de proef hebt gesteld. 17Onderhoudt
zorgvuldig de geboden van Jahweh, uw God, zijn
beschikkingen en bepalingen, die Hij u heeft
bevolen. 18 Doe wat recht en goed is in de ogen
van Jahweh, opdat het u goed moge gaan, en gij
het heerlijke land, dat Jahweh onder ede aan
uw vaderen beloofd heeft, moogt binnengaan
en bezitten, 19 en opdat Hij al uw vijanden
voor u moge uitdrijven, zoals Jahweh gezegd
heeft. 20 En wanneer naderhand uw zoon aan
u vraagt, wat die beschikkingen, bepalingen en
voorschriften betekenen, die Jahweh, onze God,
u bevolen heeft, 21 dan moet gij hem zeggen:
Wij waren in Egypte de slaven van Farao, maar
Jahweh heeft met sterke hand ons uit Egypte
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geleid. 22 Jahweh heeft voor onze ogen in
Egypte machtige en verschrikkelijke tekenen en
wonderen gewrocht tegen Farao en heel zijn
hof; 23 maar ons heeft Hij vandaar weggevoerd,
om ons in het land te brengen en ons het
land te geven, dat Hij aan onze vaderen onder
ede beloofd had. 24 Daarom heeft Jahweh ons
geboden, al deze bepalingen te volbrengen, en
Jahweh, onzen God, te vrezen, opdat het ons
altijd goed moge gaan, en Hij ons in leven moge
behouden, zoals Hij tot heden gedaan heeft.
25 Hierin zal onze gerechtigheid liggen, dat wij
nauwgezet al deze geboden volbrengen voor het
aanschijn van Jahweh, onzen God, zoals Hij het
ons heeft bevolen.

7
1 Wanneer Jahweh, uw God, u het land heeft

binnengeleid, dat gij thans in bezit gaat nemen,
zal Hij talrijke volken voor u verjagen, de Chit-
tieten, Girgasjieten, Amorieten, Kanaänieten,
Perizzieten, Chiwwieten en Jeboesieten, zeven
volken talrijker en machtiger dan gij. 2 Maar
wanneer Jahweh, uw God, ze aan u heeft
overgeleverd en gij ze verslaat, dan moet ge
ze met de banvloek treffen; ge moogt geen
verbond met hen sluiten en hun geen genade
verlenen, 3 en u niet vermaagschappen met hen,
uw dochters niet aan hun zonen geven en hun
dochters niet voor uw zonen nemen. 4 Want zij
zouden uw zonen van Mij vervreemden, zodat
zij vreemde goden gaan dienen; dan zou de
toorn van Jahweh tegen u ontbranden, en zou
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Hij u spoedig verdelgen! 5 Neen, maar zó moet
gij met hen handelen: hun altaren moet ge
omverwerpen, hun wijstenen verbrijzelen, hun
heilige bomen omhouwen, hun afgodsbeelden
verbranden. 6 Want gij zijt een volk, dat aan
Jahweh, uw God, is gewijd. Jahweh, uw God,
heeft u uitverkoren onder alle volken op aarde,
om Hem een eigen volk te zijn. 7 Niet omdat
gij talrijker zijt dan andere volken, heeft Jahweh
Zich aan u gehecht en u uitverkoren, want gij
zijt het kleinste van alle volken; 8 maar omdat
Jahweh u lief had en zijn eed wilde houden,
die Hij uw vaderen gezworen had, daarom heeft
Jahweh uweggeleid met sterke hand en u bevrijd
uit het slavenhuis, uit de macht van Farao, den
koning van Egypte. 9 Erken dus, dat Jahweh, uw
God, waarachtig God is; de getrouwe God, die
het Verbond houdt en genade bewijst aan die
Hem beminnen en zijn geboden onderhouden,
tot in het duizendste geslacht, 10 maar die aan
den lijve straft en verdelgt die Hem haten; die
geen uitstel verleent aan die Hem haten, maar
hen in eigen persoon laat boeten. 11 Onderhoud
dus de geboden, de bepalingen en voorschriften,
waarvan ik u heden de naleving beveel. 12Want
zo ge aan deze voorschriften gehoorzaamt, ze
onderhoudt en volbrengt, dan zal Jahweh, uw
God, het Verbond houden, en u genade bewijzen,
zoals Hij het uw vaders gezworen heeft. 13 Hij
zal u beminnen, u zegenen en vermenigvuldigen;
Hij zal in het land, dat Hij aan uw vaderen
gezworen heeft, u te zullen geven, zegenen
de vrucht van uw schoot en de vrucht van
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uw akker, uw koren, uw most en uw olie, de
dracht uwer runderen en de worp uwer schapen.
14 Boven alle volken zult gij worden gezegend;
geen onvruchtbare zal er onder u zijn, onder uw
mannen of vrouwen, zelfs niet onder uw vee.
15 Jahweh zal iedere ziekte ver van u houden, en
u met geen der afschuwelijke egyptische kwalen
bezoeken, die ge hebt leren kennen, maar ze
doen neerkomen op al die u haten. 16 Gij
zult zonder erbarmen alle volken verslinden,
die Jahweh, uw God, u gaat overleveren; ge
moogt hun goden niet dienen, want dat zou
een valstrik voor u zijn. 17 Misschien denkt
ge bij uzelf: Die volken zijn talrijker dan ik;
hoe zal ik ze kunnen verjagen? 18 Neen, vrees
ze niet! Herinner u steeds, wat Jahweh, uw
God, aan Farao en heel Egypte gedaan heeft:
19 de grote rampen, de tekenen en wonderen, die
gij met eigen oog hebt aanschouwd; de sterke
hand en gespierde arm, waarmee Jahweh, uw
God, u heeft weggeleid! Zo zal Jahweh, uw
God, alle volken treffen, voor wie gij bevreesd
zijt. 20 Zelfs horzels zendt Jahweh, uw God, op
hen af, tot ook de rest, die zich voor u heeft
verborgen, is verdelgd. 21Neen, gij moet hen niet
vrezen; want Jahweh, uw God, verblijft in uw
midden, een machtige en ontzagwekkende God!
22 Zeker, Jahweh, uw God, zal die volken slechts
langzaam aan voor u verjagen, en gij zult ze
niet ineens kunnen verdelgen; anders krijgen de
wilde dieren de overhand op u. 23Maar Jahweh,
uw God, levert ze aan u over, en houdt ze in
grote verwarring, tot ze vernietigd zijn. 24 Hij
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levert hun koningen aan u uit, en zelfs hun naam
zult ge wegvagen onder de hemel; niemand
zal voor u stand kunnen houden, totdat gij ze
hebt verdelgd. 25 Hun afgodsbeelden moet ge
verbranden, het zilver en goud, dat hen bedekt,
niet begeren en niet in bezit nemen, opdat het
geen valstrik voor u wordt; want het is een
afschuw voor Jahweh, uw God. 26 Een dergelijke
gruwel moogt ge niet in uw huis brengen; anders
wordt ge eveneens met de banvloek getroffen:
gij moet er van gruwen en walgen; want het is
met de banvloek geslagen.

8
1 Alle geboden, die ik u heden geef, moet ge

nauwgezet onderhouden, opdat ge moogt leven,
talrijk worden en het land, dat Jahweh aan uw
vaderen onder ede beloofd heeft, moogt binnen-
gaan en bezitten. 2 Denk eens terug aan heel de
tocht, die Jahweh, uw God, u deze veertig jaren
door de woestijn liet maken, en hoe Hij u enkel
daarom vernederd heeft en beproefd, om uw
gezindheid te kennen, of gij zijn geboden zoudt
onderhouden, of niet. 3 Hij heeft u vernederd,
en u honger doen lijden; maar Hij heeft u ook
met het manna gespijzigd, dat gij nooit hadt
gekend, en ook uw vaderen niet kenden, om
u te leren, dat de mens niet leeft van brood
alleen, maar leeft van al wat komt uit Jahweh’s
mond. 4 Uw kleed is aan uw lijf niet versleten,
en uw voet niet gezwollen al die veertig jaar
lang. 5 Gij weet het zelf wel, dat Jahweh, uw
God, u slechts heeft getuchtigd, zoals iemand zijn
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eigen zoon tuchtigt, 6 opdat gij de geboden van
Jahweh, uw God, zoudt onderhouden, op zijn
wegen zoudt wandelen en Hem zoudt vrezen.
7Waarachtig, Jahweh, uw God, brengt u naar een
heerlijk land, een land van waterbeken, bronnen
en stromen, die in de dalen en op de bergen
ontspringen; 8 een land van tarwe en gerst, van
wijnstok, vijg en granaat, een land van olijfolie
en honing; 9 een land, waar ge niet in armoede
uw brood zult eten, waar u niets zal ontbreken;
een land, waarvan de stenen van ijzer zijn, en
waar ge uit de bergen koper kunt delven; 10waar
gij zult eten tot verzadigens toe, en waar gij
Jahweh, uw God, zult loven om het heerlijke
land, dat Hij u schonk. 11Zorgt er dus voor, dat ge
Jahweh, uw God, niet vergeet, en zijn geboden,
zijn voorschriften en bepalingen, die ik u heden
geef, niet verwaarloost. 12 En wanneer ge eet
tot verzadigens toe, prachtige huizen bouwt en
bewoont, 13 wanneer uw runderen en schapen
talrijk worden, uw zilver en goud zich ophoopt,
en heel uw bezit zich vermeerdert, 14 laat dan uw
hart zich niet verheffen! Vergeet toch nimmer
Jahweh, uw God, die u uit Egypteland, uit het
slavenhuis heeft geleid; 15 die u door die grote
woestijn heeft gevoerd, zo vreselijk door giftige
slangen en schorpioenen, en door dorre streken
zonder water; die water heeft doen ontspringen
aan de steenharde rots; 16 die u in de woestijn
met manna heeft gevoed, dat uw vaders niet
hebben gekend, en die u enkel daarom heeft
vernederd en beproefd, om u ten slotte weldaden
te bewijzen. 17 En zo gij mocht menen: Mijn
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eigen kracht en mijn sterke hand hebben mij
deze rijkdom verworven: 18 denk er dan aan, dat
Jahweh, uw God, u de kracht heeft gegeven, om
rijkdom te verwerven, omdat Hij zijn Verbond,
dat Hij met uw vaderen heeft gezworen, gestand
wilde doen, zoals Hij heden gedaan heeft. 19 En
zo gij Jahweh, uw God, vergeet en vreemde
goden volgt, ze dient en aanbidt, dan betuig
ik u heden, dat gij tot den laatsten man zult
worden verdelgd, 20 dat gij te gronde zult gaan
als de volken, die Jahweh voor u heeft vernietigd,
omdat ge niet hebt geluisterd naar de stem van
Jahweh, uw God.

9
1Hoor, Israël! Thans trekt ge naar de overkant

van de Jordaan, om volken te onderwerpen,
die groter en sterker zijn dan gij, met ste-
den groot en met muren tot de hemel; 2 om
een groot en machtig volk te onderwerpen, de
Anakskinderen, die ge kent, en van wie ge
hebt horen zeggen: Wie houdt stand voor de
Anakskinderen? 3 Beseft dan heden, dat het
Jahweh, uw God is, die als een verslindend vuur
voor u uitgaat; Hij zal ze verdelgen en voor u
vernederen, zodat gij ze spoedig zult kunnen
verdrijven en vernietigen, zoals Jahweh het u
heeft beloofd. 4Maar wanneer Jahweh, uw God,
ze voor u heeft uitgedreven, meen dan niet bij
uzelf: Om mijn gerechtigheid heeft Jahweh mij
hierheen geleid en dit land in bezit laten nemen;
want om de boosheid dezer volken drijft Jahweh
ze voor u uit. 5 Neen, niet om uw gerechtigheid
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en onberispelijk gedrag gaat ge hun land in
bezit nemen; maar om de boosheid dezer volken
drijft Jahweh, uw God, ze voor u uit, en ook
om zijn woord gestand te doen, dat Jahweh aan
uw vaderen, aan Abraham, Isaäk en Jakob heeft
gezworen. 6 Begrijpt het dus goed, dat het niet
om uw gerechtigheid is, dat Jahweh, uw God,
u dit heerlijke land in bezit geeft; neen, want
ge zijt een hardnekkig volk. 7 Denk er aan en
vergeet het nooit, hoe gij Jahweh, uw God, in de
woestijn hebt vergramd; hoe gij sinds de dag, dat
gij uit Egypte zijt getrokken, totdat gij op deze
plaats zijt gekomen, weerspannig zijt geweest
tegen Jahweh. 8 Bij de Horeb hebt gij Jahweh
zo hevig vergramd, dat Jahweh in zijn toorn u
had willen verdelgen. 9 Ik had toen de berg
beklommen, om de stenen tafelen, de tafelen van
het Verbond, dat Jahweh met u had gesloten,
in ontvangst te nemen, en was veertig dagen
en veertig nachten op de berg gebleven, zonder
brood te eten of water te drinken. 10 En Jahweh
had mij de twee stenen tafelen gegeven, die door
Gods vinger waren beschreven, en waarop alle
geboden stonden, die Jahweh op de berg midden
uit het vuur u had gegeven, op de dag, dat Hij
u bijeen had geroepen. 11 Toen Jahweh dan
aan het einde van die veertig dagen en veertig
nachten mij de twee stenen tafelen, de tafelen
van het Verbond, had gegeven, 12 sprak Hij tot
mij: Sta op, ga snel van hier naar beneden,
want uw volk, dat gij uit Egypte hebt geleid, is
diep bedorven. Het heeft nu de weg al verlaten,
die Ik het heb voorgeschreven, en zij hebben
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zich een gegoten beeld gemaakt. 13 En Jahweh
vervolgde tot mij: Ik heb nu gemerkt, wat voor
een volk het is, een hardnekkig volk. 14 Laat
Mij begaan; Ik zal ze vernietigen en hun naam
onder de hemel verdelgen, en van u een sterker
en talrijker volk maken dan dit. 15 Toen keerde
ik om, en daalde af van de berg, die in vlammen
stond, met de beide tafelen van het Verbond in
mijn handen. 16 Ik moest het aanschouwen, dat
gij hadt gezondigd tegen Jahweh, uw God, u een
gegoten kalf hadt gemaakt, en al spoedig de weg
hadt verlaten, die Jahweh u had voorgeschreven.
17 Toen pakte ik de beide tafelen, slingerde ze
uit mijn handen, smeet ze stuk voor uw ogen.
18Daarna wierp ik mij als de eerste maal veertig
dagen en veertig nachten, zonder brood te eten
of water te drinken, voor Jahweh neer, om heel
uw zondig gedrag, en om het kwaad, dat ge in
de ogen van Jahweh gedaan hadt, door Hem te
tarten. 19 Want ik was bang voor de toorn en
de gramschap van Jahweh, die zo hevig op u
was verbolgen, dat Hij u wilde verdelgen. En
ook ditmaal verhoorde mij Jahweh. 20 Ook op
Aäron was Jahweh zo hevig vergramd, dat Hij
ook hem wilde verdelgen; daarom bad ik toen
ook voor Aäron. 21Het kalf, dat ge gemaakt hadt,
en waarmee ge hadt gezondigd, nam ik weg, en
verbrandde het in het vuur; ik sloeg het aan
stukken en stampte het fijn, tot het tot stof was
vergruizeld; toen wierp ik het stof in de beek, die
van de berg stroomt. 22 Ook te Tabera, te Massa
en te Kibrot-Hattaäwa, hebt gij de toorn van
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Jahweh opgewekt. 23 En toen Jahweh u uitzond
van Kadesj-Barnéa en tot u sprak: “Trekt op, en
neemt het land in bezit, dat Ik u heb gegeven”,
hebt gij u verzet tegen het bevel van Jahweh, uw
God, niet in Hem geloofd en niet naar Hemwillen
luisteren. 24 Gij zijt tegen Jahweh weerspannig
geweest van de dag af, dat ik u ken. 25Toen ik mij
dus, zoals ik zeide, die veertig dagen en veertig
nachten voor Jahweh had neergeworpen, omdat
Jahweh gezegd had, dat Hij u wilde verdelgen,
26 bad ik tot Jahweh en sprak: O Heer, Jahweh,
verdelg uw volk en uw erfdeel toch niet, dat
Gij door uw macht hebt bevrijd, en met sterke
hand uit Egypte geleid. 27 Wees uw dienaren,
Abraham, Isaäk en Jakob indachtig, en reken
dit volk zijn halsstarrigheid, boosheid en zonde
niet aan. 28 Laat het land, waaruit Gij ons hebt
weggeleid, toch niet zeggen: “Omdat Jahweh niet
machtig genoeg was, ze naar het land te brengen,
dat Hij hun had beloofd, en omdat Hij hen haatte,
heeft Hij ze weggevoerd, om ze in de woestijn te
doen sterven”. 29 Zij zijn toch uw volk en uw
erfdeel, dat Gij met uw geweldige kracht en uw
gespierde arm hebt uitgeleid!

10
1 In die tijd sprak Jahweh tot mij: Houw u

twee stenen tafelen, zoals de vorige, en kom
tot Mij op de berg, na u een ark van hout te
hebben vervaardigd. 2 Dan zal Ik op die tafelen
de geboden schrijven, die op de vorige stonden,
welke gij hebt verbrijzeld; leg die dan in de ark.
3 Ik maakte een ark van sjittimhout, hieuw twee
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stenen tafelen, gelijk aan de vorige, en besteeg
de berg met de beide tafelen in mijn hand. 4 En
Jahweh schreef op de tafelen de tien geboden,
die Hij er vroeger op had geschreven, en die
Hij op de berg uit het vuur aan u had gegeven,
toen Hij u bijeen had geroepen. Toen Jahweh
ze mij had overgereikt, 5 keerde ik om, daalde
van de berg af, en legde de tafelen in de ark,
die ik gemaakt had; daar bleven zij liggen, zoals
Jahweh het mij had bevolen. 6 De Israëlieten
trokken van Beërot-Bene-Jaäkan verder naar
Mosera. Daar stierf Aäron en werd hij begraven;
zijn zoon Elazar werd priester in zijn plaats.
7 Vandaar trokken zij verder naar Goedgóda,
en van Goedgóda naar Jotbáta, een land met
waterbeken. 8 In die tijd zonderde Jahweh de
stam van Levi af, om de verbondsark van Jahweh
te dragen, om voor het aanschijn van Jahweh te
staan, zijn dienst te verrichten en in zijn Naam
te zegenen, zoals tot op heden gebeurt. 9Daarom
heeft Levi geen deel en geen erfenis met zijn
broeders; want Jahweh is zijn erfdeel, zoals
Jahweh, uw God, het hem heeft beloofd. 10 Toen
ik dan evenals vroeger veertig dagen en veertig
nachten op de berg was gebleven, verhoorde
mij Jahweh ook deze keer; Jahweh heeft u niet
willen verdelgen. 11 Maar Jahweh sprak tot mij:
Sta op, trek op aan de spits van het volk; dan
kunnen ze het land in bezit gaan nemen, dat
Ik hun vaderen onder ede beloofd heb, hun te
geven. 12 Nu dan Israël, wat vraagt Jahweh, uw
God, anders van u, dan dat gij Jahweh, uw God
vreest, dat gij al zijn wegen bewandelt en Hem
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bemint, dat gij Jahweh, uw God, met heel uw
hart en heel uw ziel dient, 13 en de geboden
en bepalingen van Jahweh onderhoudt, die ik
u heden geef, opdat het u goed moge gaan?
14 Waarachtig, aan Jahweh, uw God, behoren de
hemel met de hemel der hemelen, en de aarde
met al wat daarop is; 15 maar toch heeft Jahweh
slechts in uw vaderen zijn welbehagen gesteld,
en hen zo liefgehad, dat Hij u, hun nageslacht,
uit alle volken heeft uitverkoren, zoals heden
geschied is. 16 Besnijdt daarom de voorhuid uws
harten, en weest niet langer hardnekkig! 17Want
Jahweh, uw God, is de God der goden en de Heer
der heren: de grote, sterke en ontzagwekkende
God, die geen aanzien des persoons kent, en geen
geschenken aanvaardt. 18Hij verschaft recht aan
wees en weduwe, Hij bemint den vreemdeling,
zodat Hij hem voedsel en kleding verschaft.
19 Bemint dus den vreemdeling; want zelf waart
gij vreemdeling in het land van Egypte. 20 Vrees
Jahweh, uw God; dien Hem, hecht u aan Hem,
en zweer alleen bij zijn Naam. 21 Hij is uw
glorie, Hij is uw God, die voor u die machtige en
ontzagwekkende dingen gewrocht heeft, welke
gij met eigen ogen aanschouwd hebt. 22 Met
zeventig personen zakten uw vaderen af naar
Egypte, en nu heeft Jahweh, uw God, u talrijk
gemaakt als de sterren aan de hemel.

11
1 Bemin Jahweh, uw God, en onderhoud zijn

instellingen, zijn bepalingen, voorschriften en
geboden voor immer. 2 Gij kent toch—want ik
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spreek niet tot uw zonen, die de straffen van
Jahweh, uw God, niet hebben ervaren, en zijn
grootheid, zijn sterke hand en gespierde arm
niet hebben aanschouwd, — 3 gij kent toch zijn
tekenen en werken, die Hij in Egypte aan Farao,
den koning van Egypte, en aan heel zijn land
heeft gewrocht: 4 wat Jahweh met het leger
van Egypte heeft gedaan, met zijn paarden en
wagens, over wie Hij de wateren van de Rode Zee
heen deed stromen, toen zij u achtervolgden, en
die Hij tot de dag van vandaag heeft vernietigd:
5 wat Hij voor u in de woestijn heeft gedaan,
totdat gij op deze plaats zijt gekomen: 6 wat
Hij Datan en Abiram heeft gedaan, de zonen
van Eliab, den zoon van Ruben, toen de aarde
haar muil heeft opengesperd en ze met hun
gezinnen, hun tenten en alles, wat hun behoorde,
te midden van heel Israël heeft verslonden.
7 Waarachtig, met uw eigen ogen hebt gij al de
grote werken van Jahweh aanschouwd, die Hij
heeft gewrocht. 8Onderhoudt dan al de geboden,
die ik u heden geef, opdat gij sterk moogt zijn,
en het land moogt binnengaan en bezitten, dat
gij aan de overkant gaat veroveren, 9 en opdat
gij lang in het land moogt blijven, dat Jahweh
onder ede beloofd heeft, aan uw vaderen en aan
hun kroost te zullen geven, een land dat druipt
van melk en honing. 10 Want het land, dat gij
in bezit gaat nemen, is niet als het land van
Egypte, dat gij hebt verlaten, en dat gij, wanneer
gij gezaaid hadt, als een moestuin met uw voet
water moest geven. 11Neen, het land, dat gij aan
de overkant in bezit gaat nemen, is een land van
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bergen en dalen, en het wordt door de regen van
de hemel gedrenkt; 12 een land, waar Jahweh,
uw God, zorg voor draagt; waarop van het begin
van het jaar tot het eind voortdurend de ogen
van Jahweh gericht zijn. 13 Wanneer gij gewillig
gehoorzaamt aan de geboden, die ik u heden
geef, wanneer gij Jahweh, uw God, bemint en
Hem met heel uw hart en heel uw ziel dient,
14dan zal Hij op tijd regen aan uw land schenken,
de najaars- en de voorjaarsregen, zodat gij uw
graan, most en olie zult oogsten; 15 dan zal Hij
voor uw vee gras op uw weiden geven, en zult gij
eten tot verzadigens toe. 16 Maar zorgt er voor,
dat uw hart zich niet laat verleiden, dat gij niet
afdwaalt, en vreemde goden dient en aanbidt.
17 Want dan ontbrandt de toorn van Jahweh
tegen u; dan zal Hij de hemel sluiten, zodat er
geen regen valt en de bodem geen opbrengst
meer levert; dan zult gij spoedig uit het heerlijke
land, dat Jahweh u geeft, worden verdelgd.
18 Prent deze woorden in uw hart en uw ziel,
bindt ze als een merk op uw hand en laten ze als
een teken op uw voorhoofd zijn. 19 Prent ze ook
uw kinderen in, herhaalt ze, wanneer gij in uw
huis zijt gezeten of wandelt op straat, wanneer
gij gaat slapen of opstaat, 20 en schrijft ze op
de deurposten van uw huis en in uw poorten,
21 opdat gij met uw zonen even lang in het land
moogt verblijven, dat Jahweh onder ede beloofd
heeft aan uw vaderen te zullen geven, als de
hemel boven de aarde staat. 22 Zo gij al deze
geboden, die ik u bevolen heb te volbrengen,
nauwgezet onderhoudt, zo gij Jahweh, uw God,
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bemint, al zijn wegen bewandelt, en aan Hem u
blijft hechten, 23 dan zal Jahweh al deze volken
voor u verdrijven, en zult gij volken verjagen, die
in getal en macht u overtreffen. 24 Dan zal elke
plek, die uw voetzool betreedt, u toebehoren;
dan zal uw grondgebied zich uitstrekken van de
woestijn tot de Libanon, en van de grote rivier,
de rivier de Eufraat, tot de zee in het westen.
25Dan zal niemand voor u stand kunnen houden,
en zal Jahweh, uw God, vrees en ontzetting
voor u over heel het land doen komen, dat gij
doorkruist, zoals Hij het u heeft beloofd. 26 Ziet,
heden houd ik u zegen voor en vloek. 27 Zegen,
zo gij gehoorzaamt aan de geboden van Jahweh,
uw God, die ik u heden ga geven! 28 Vloek, zo gij
niet gehoorzaamt aan de geboden van Jahweh,
uw God, maar de weg verlaat, die ik u heden toon
en vreemde goden naloopt, die gij niet kent. 29En
wanneer Jahweh, uw God, u in het land heeft
gebracht, dat gij nu in bezit gaat nemen, dan
moet ge de zegen op de berg Gerizzim vastleggen,
en de vloek op de berg Ebal; 30 zij liggen aan
de overkant van de Jordaan achter de westelijke
weg, in het land der Kanaänieten, die in de
Araba wonen, en tegenover Gilgal en naast de
eik van More. 31 Waarachtig, gij trekt nu over
de Jordaan, om het land, dat Jahweh, uw God, u
geeft, in bezit te gaan nemen! Maar als gij het
in bezit hebt genomen en daar woont, 32 zorgt
er dan voor, alle bepalingen en voorschriften te
onderhouden, die ik heden ga geven.
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12
1 Dit zijn de bepalingen en voorschriften, die

gij, zolang gij op aarde leeft, nauwgezet moet
volbrengen in het land, dat Jahweh, de God
uwer vaderen, u in bezit zal geven. 2 Gij moet
alle plaatsen vernielen, waar de volken, die gij
zult verdrijven, hun goden vereren: op de hoge
bergen, de heuvels en onder iedere lommerrijke
boom. 3 Hun altaren moet gij verwoesten, hun
wijstenen verbrijzelen, hun heilige bomen in het
vuur verbranden, de beelden van hun goden
stuk slaan en hun naam van die plaats doen
verdwijnen. 4 Zó moogt ge Jahweh, uw God,
niet vereren, 5maar gij moet de plaats bezoeken,
die Jahweh, uw God, uit al uw stammen zal
uitverkiezen, om zijn Naam daar te vestigen en
daar te wonen. Daar zult gij heen gaan, 6 en uw
brand- en uw slachtoffers brengen, uw tienden
en cijnzen, uw gelofte-offers en vrijwillige gaven,
en de eerstelingen van uw runderen en schapen.
7 Daar zult gij met uw huisgezin voor het aan-
schijn van Jahweh, uw God, maaltijd houden en
vrolijk zijn over het werk uwer handen, omdat
Jahweh, uw God, u heeft gezegend. 8 Gij moogt
dus niet langer meer offeren, zoals ieder van
ons hier heden naar eigen goeddunken doet.
9 Want tot nu toe hebt ge het rustoord en het
erfdeel niet bereikt, dat Jahweh, uw God, u zal
geven. 10 Maar wanneer gij over de Jordaan
zijt getrokken, en u in het land hebt gevestigd,
dat Jahweh u tot erfdeel zal schenken, wanneer
Hij u rust heeft verschaft van al uw vijanden in
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het rond, zodat gij in veiligheid woont, 11 dan
zult ge naar de plaats, die Jahweh, uw God, zal
uitverkiezen, om daar zijn Naam te vestigen,
alles brengen, wat ik u heb bevolen: uw brand-
en slachtoffers, uw tienden en cijnzen, en al het
puik van uw gelofte-offers, die gij aan Jahweh
beloofd hebt. 12 Dan zult ge vrolijk zijn voor
het aanschijn van Jahweh, uw God, gij met uw
zonen en dochters, uw knechten en dienstmaag-
den, en met den leviet, die binnen uw poorten
woont, omdat hij geen deel en geen erfbezit
onder u heeft. 13 Zorg er dus voor, dat gij uw
brandoffers niet opdraagt op iedere willekeurige
plaats; 14 maar alleen op de plaats, die Jahweh
in een uwer stammen zal uitverkiezen, moogt
gij uw brandoffers opdragen, en daar alles doen
wat ik u heb bevolen. 15 Overigens moogt ge
slachten en vlees eten, zoveel ge wilt, en van
de zegening genieten, die Jahweh, uw God, u
binnen al uw poorten zal geven. De onreine
zowel als de reine mag daarvan eten, zoals van
gazel en van hert. 16 Het bloed echter moogt ge
niet nuttigen, maar gij moet het als water op
de aarde uitstorten. 17 Het is niet geoorloofd,
binnen uw poorten de tienden van uw koren,
van uw most en uw olie te nuttigen, of de
eerstelingen van uw runderen en kudde, of iets
van uw gelofteoffers, die gij beloofd hebt, of van
uw vrijwillige gaven en cijnzen. 18 Maar deze
moet gij eten voor het aanschijn van Jahweh,
uw God, op de plaats, die Jahweh, uw God, zal
uitverkiezen: gij met uw zoon en uw dochter,
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uw knecht en uw dienstmaagd, enmet den leviet,
die zich binnen uw poorten bevindt; daar moet
gij vrolijk zijn voor het aanschijn van Jahweh,
uw God, om al het werk uwer handen. 19 Zorg
er dan voor den leviet niet te vergeten, zolang
gij leeft in uw land. 20Wanneer dus Jahweh, uw
God, uw gebied heeft uitgebreid, zoals Hij u heeft
beloofd, en gij zegt: “Ik wil vlees eten”, omdat
ge er zin in hebt, dan moogt ge vlees eten zoveel
ge wilt. 21 En zo de plaats, die Jahweh, uw God,
zal uitverkiezen, om er zijn Naam te vestigen,
te ver van u is verwijderd, dan moogt gij van
uw runderen en uw kudde, die Jahweh u heeft
gegeven, slachten zoals ik u heb toegestaan, en
er binnen uw poorten van eten zoveel ge wilt.
22 Ge moogt er van eten, zoals men eet van gazel
en van hert; de onreine zowel als de reine mag
ervan eten. 23 Doch zorg er voor, geen bloed
te nuttigen; want het bloed is het leven, en het
leven moogt ge niet met het vlees eten. 24 Ge
moogt het niet nuttigen, maar ge moet het als
water op de aarde uitstorten; 25 ge moogt het niet
nuttigen, opdat het u en uw kinderen na u goed
moge gaan, daar gij doet wat recht is in de ogen
van Jahweh. 26 Maar de heilige gaven, die uw
eigendom zijn, en uw gelofte-offers moet ge naar
de plaats brengen, die Jahweh zal uitverkiezen.
27 Bij uw brandoffers moet gij het vlees en
het bloed ten offer brengen op het altaar van
Jahweh, uw God; maar bij uw slachtoffers moet
het bloed op het altaar van Jahweh, uw God,
worden uitgegoten, en het vlees door u worden
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gegeten. 28 Onderhoud gehoorzaam al wat ik
u heb geboden, opdat het u en uw zonen na u
voor altijd goed moge gaan, daar gij doet wat
goed en recht is in de ogen van Jahweh, uw God.
29 En wanneer Jahweh, uw God, de volken, die
ge gaat verdrijven, voor u zal hebben uitgeroeid,
en gij die volken zult hebben verjaagd en u in
hun land hebt gevestigd, 30 zorg er dan voor,
dat gij u, nadat ze voor uw ogen verdelgd zijn,
niet door hun voorbeeld laat verleiden en gij u
niet tot hun goden wendt, en zegt: Hoe hebben
deze volken hun goden gediend? Zo doe ik het
ook! 31 Neen, zo moogt ge Jahweh, uw God,
niet vereren. Want al wat Jahweh verafschuwt
en haat, hebben zij voor hun goden bedreven;
zelfs hun zonen en dochters hebben zij voor hun
goden in het vuur verbrand. 32 Gij echter moet
nauwgezet onderhouden al wat ik u geboden
heb, zonder er iets aan toe te voegen of af te
nemen.

13
1 Wanneer een profeet of een dromer onder

u opstaat, en een teken of wonder voor u doet,
2 wanneer zelfs het teken of wonder, waarop
hij zich beroept, in vervulling mocht gaan, als
hij zegt: “Laat ons vreemde goden volgen, die
gij niet kent, en ze dienen”; 3 dan moogt ge
toch niet naar de woorden van dien profeet
of dien dromer luisteren. Want Jahweh, uw
God, stelt u dan op de proef, om te weten of
gij werkelijk Jahweh, uw God, met heel uw
hart en heel uw ziel wilt beminnen. 4 Slechts



Deuteronomium 13:5 xl Deuteronomium 13:13

Jahweh, uw God, moet ge volgen en vrezen, zijn
geboden onderhouden, Hem gehoorzamen en
dienen, en u hechten aan Hem. 5 En die profeet
of die dromer moet ter dood worden gebracht,
omdat hij afval gepreekt heeft van Jahweh, uw
God, die u uit Egypte heeft geleid en uit het
slavenhuis bevrijd, en omdat hij u van de weg
wil afbrengen, die Jahweh, uw God, u gebood
te bewandelen. Roeit dit kwaad in uw midden
uit. 6 Of wanneer uw broer, de zoon van uw
vader, of de zoon van uw moeder, uw zoon of
uw dochter, of de vrouw in uw armen of uw
boezemvriend, u in het geheim wil verleiden, en
zegt: “Laat ons vreemde goden gaan dienen”,
goden die gij noch uw vaderen hebben gekend,
7 goden der volken, die rondom u wonen, dicht
bij of veraf, van het ene einde der aarde tot het
andere: 8 dan moogt ge daarin niet toestemmen
en niet naar hem luisteren. Ge moogt geen
medelijden met hem hebben, hem niet sparen,
en zijn schuld niet verzwijgen; 9 maar breng
hem ter dood. Uw hand moet het eerst tegen
hem zijn gericht om hem te doden, nog vóór
de hand van heel het volk. 10 Stenig hem dood,
omdat hij u afvallig wilde maken van Jahweh,
uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis heeft
geleid. 11 Heel Israël zal het horen en vrezen en
men zal nooit meer een dergelijk kwaad in uw
midden bedrijven. 12 Of wanneer gij hoort, dat
er in een van de steden, die Jahweh, uw God, u
tot woonplaats zal geven, 13 Belialskinderen uit
uwmidden zijn opgestaan, die hun medeburgers
verleiden, en zeggen: “Laat ons vreemde goden
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gaan dienen, die gij niet kent”, 14 dan moet gij
een onderzoek instellen, navorsen en nauwgezet
navraag doen. En staat het ontwijfelbaar vast,
dat die gruwel onder u is bedreven, 15 dan moet
gij de bewoners dier stad over de kling jagen,
de stad, met al wat er in is, met de banvloek
treffen, en zelfs haar vee met het zwaard doden.
16 Al wat daar buit is gemaakt, moet gij midden
op de markt bijeen brengen, en dan de stad met
heel de buit als een brandoffer voor Jahweh, uw
God, verbranden; ze moet eeuwig een puinhoop
blijven, en mag niet meer worden herbouwd.
17 Niets van wat met de ban is geslagen, mag
aan uw hand blijven kleven, opdat Jahweh zijn
grimmige toorn mag laten varen en Zich uwer
ontfermen. Dan zal Hij in zijn barmhartigheid
u talrijk maken, zoals Hij het aan uw vaderen
heeft gezworen, 18 daar gij hebt geluisterd naar
de stem van Jahweh, uw God, al zijn geboden
hebt onderhouden, die ik u heden gaf, en gedaan
hebt wat recht is in de ogen van Jahweh, uw God.

14
1 Gij zijt kinderen van Jahweh, uw God! Gij

moogt u daarom om een dode niet kerven en
u aan uw voorhoofd niet kaal scheren: 2 want
gij zijt een volk, dat aan Jahweh, uw God, is
gewijd, en dat Jahweh uit alle volken, die op de
aardbodem zijn, tot zijn eigen volk heeft verko-
ren. 3 Niets wat een gruwel is moogt ge eten.
4 De volgende dieren moogt ge dus eten: het
rund, het schaap en de geit, 5 het hert, de gazel
en het damhert, den steenbok, de antiloop, den
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wilden os en de klipgeit; 6kortom alle viervoetige
dieren, die volledig in tweeën gespleten hoeven
hebben en tevens herkauwers zijn, moogt gij
eten. 7 Maar van de dieren, die herkauwen
of volledig gespleten hoeven hebben, moogt ge
de volgende niet eten: de kameel, de haas, de
klipdas; want ze zijn wel herkauwend, doch
hebben geen gespleten hoeven; ze zijn voor u
onrein. 8Evenmin het varken, want het heeft wel
volledig gespleten hoeven, maar het herkauwt
niet; het is voor u onrein. Van hun vlees moogt
ge niet eten, en hun krengen niet aanraken.
9 Van al wat in het water leeft, moogt ge alles
eten, wat vinnen en schubben heeft. 10 Maar
al wat geen vinnen en schubben heeft, moogt
ge niet eten; het is voor u onrein. 11 Alle reine
vogels moogt ge eten. 12Maar de volgende moogt
ge niet eten: de arend, de lammergier en de
aasgier, 13 de wouw, en de verschillende soorten
valken, 14 alle soorten raven, 15 de struisvogel, de
sperwer, de meeuw, en de verschillende soorten
haviken, 16 de steenuil, de velduil en nachtuil,
17 de reiger, de stinkgier en de pelikaan, 18 de
ooievaar, de verschillende soorten kraanvogels,
de specht en de vleermuis. 19 Verder zijn alle
gevleugelde insekten voor u onrein; ze mogen
niet worden gegeten. 20 Alle reine vogels moogt
ge eten. 21 Gij moogt geen enkel kreng eten.
Gij moogt het echter aan den vreemdeling, die
binnen uw poorten woont, geven om te eten,
of het aan een buitenlander verkopen. Want
gij zijt een volk, dat aan Jahweh, uw God, is
gewijd. Gij moogt het bokje niet koken in de
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melk van zijn moeder. 22 Gij moet ieder jaar
de tienden afzonderen van de hele opbrengst
van uw zaad, dat op het veld groeit. 23 Deze
tienden van uw koren, uw most en uw olie, en
de eerstelingen van uw runderen en kudde moet
ge voor het aanschijn van Jahweh, uw God, op de
plaats eten, die Hij zal uitverkiezen, om daar zijn
Naam te vestigen. Zo zult gij Jahweh, uw God,
heel uw leven lang leren vrezen. 24 Maar zo de
afstand te groot voor u is, en gij het dus niet kunt
vervoeren, omdat de plaats, die Jahweh, uw God,
zal uitverkiezen, om daar zijn Naam te vestigen,
te ver van u is verwijderd, en omdat Jahweh, uw
God, u zo rijk heeft gezegend, 25 dan moet ge het
te gelde maken en het geld met u meenemen,
en naar de plaats gaan, die Jahweh, uw God,
zal uitverkiezen. 26 Gij kunt met het geld alles
kopen wat gij verlangt: runderen, schapen, wijn
en sterke drank, kortom alles wat ge begeert,
en daar met uw gezin voor het aanschijn van
Jahweh, uw God, een maaltijd houden en vrolijk
zijn. 27 Ook den leviet, die binnen uw poorten
woont, moogt ge niet vergeten, omdat hij geen
deel en geen erfbezit onder u heeft. 28 Maar
om de drie jaren moet ge alle tienden van uw
opbrengst in dat jaar naar uw poorten brengen
en ze daar laten liggen. 29 Dan zullen de leviet,
omdat hij geen deel en geen erfbezit onder u
heeft gekregen, en de vreemdeling, de wees en
de weduwe, die binnen uw poorten wonen, ze
komen eten en zich verzadigen. Zo zal Jahweh,
uw God, u zegenen bij alle arbeid, die gij verricht.
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15
1 Om de zeven jaren moet gij kwijtschelding

verlenen. 2 Dit is de wet omtrent de kwijtscheld-
ing: Iedere schuldeiser moet kwijtschelden, wat
hij aan zijn naaste heeft geleend: hij mag zijn
naaste en zijn broeder er niet lastig om vallen,
omdat een kwijtschelding is afgekondigd ter
ere van Jahweh. 3 Een buitenlander moogt
ge tot betaling dwingen, maar wat ge bij uw
broeder hebt uitstaan, moet ge kwijtschelden.
4 Trouwens er behoeft onder u geen arme te
zijn; want Jahweh, uw God, zal u zegenen in het
land, dat Jahweh, uw God, u als erfbezit gaat
geven, 5 zo ge slechts gewillig luistert naar de
stem van Jahweh, uw God, en al die geboden, die
ik u heden geef, nauwgezet onderhoudt. 6 Want
Jahweh, uw God, zal u zegenen, zoals Hij het
u heeft beloofd, zodat gij aan vele volken kunt
lenen, maar zelf niets behoeft te lenen, en over
vele volken zult heersen, maar niet door hen zult
worden beheerst. 7 Wanneer er onder u in een
van uw steden in het land, dat Jahweh, uw God,
u gaat geven, toch een arme medebroeder is,
dan moogt gij niet hardvochtig zijn, en uw hand
voor uw armen broeder niet gesloten houden.
8 Gij moet uw hand wijd voor hem openen, en
hem bereidwillig lenen, wat hij nodig heeft voor
zijn behoefte. 9 Zorg er voor, dat ge bij uzelf
niet listig berekent: “Het zevende jaar, het jaar
van kwijtschelding is nabij”, en zo onwillig zoudt
worden, uw armen broeder iets te geven. Want
hij zou u aanklagen bij Jahweh, en gij zoudt
schuldig staan. 10 Geef hem dus gaarne; laat
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uw hart niet bezwaard zijn, wanneer gij hem
geeft. Want Jahweh, uw God, zal u daarvoor
zegenen in al uw werken en in heel uw bedrijf.
11 En omdat het in uw land niet zal ontbreken
aan armen, gebied ik u: Open uw hand voor
uw behoeftigen en armen broeder in uw land!
12 Wanneer uw volksgenoot, een hebreeuwse
man of vrouw, zich aan u verkoopt, dan zal hij
u zes jaren dienen; maar in het zevende jaar
moet ge hem vrijlaten. 13 En wanneer ge hem
vrijlaat, moogt ge hem niet met lege handen
laten vertrekken. 14 Gij moet hem ruimschoots
bedelen uit uw kudde, van uw dorsvloer en
kelder, en hem geven naar mate Jahweh, uw
God, u heeft gezegend. 15 Denk er aan, dat gij
slaaf zijt geweest in het land van Egypte, en
dat Jahweh, uw God, u bevrijd heeft; daarom
geef ik u thans dit gebod. 16 Maar wanneer hij
zegt: “Ik wil niet van u heengaan”, omdat hij
u en uw huisgezin liefheeft, en het goed bij u
heeft, 17 dan moet gij een priem nemen, en die
door zijn oor in de deur steken; dan is hij voor
altijd uw slaaf. Met uw dienstmaagd zult ge
hetzelfde doen. 18 Het mag u niet zwaar vallen,
hem de vrijheid te geven. Want de zes jaren, dat
hij u diende, heeft hij voor u het dubbele loon
van een knecht verdiend; bovendien zal Jahweh,
uw God, u zegenen bij al wat gij doet. 19 Alle
mannelijke eerstelingen, die bij uw rundvee of
kudde worden geboren, moet gij Jahweh, uw
God, wijden. Ge moogt dus met den eersteling
van uw rund geen arbeid verrichten, en den
eersteling van uw kudde niet scheren. 20Gemoet
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ze met uw huisgezin jaarlijks voor het aanschijn
van Jahweh, uw God, komen eten, op de plaats,
die Jahweh zal uitverkiezen. 21 Maar wanneer
het iets scheelt, wanneer het lam is of blind,
kortom een of ander lelijk gebrek heeft, dan
moogt ge het niet aan Jahweh, uw God, offeren.
22 Dan kunt ge er binnen uw poorten van eten,
de onreine zowel als de reine, zoals van gazel
en van hert. 23 Het bloed moogt ge echter niet
nuttigen, maar ge moet het als water op de aarde
uitstorten.

16
1 Onderhoud de maand Abib, en vier het

Pascha ter ere van Jahweh, uw God; want in de
maand Abib heeft Jahweh uw God, u des nachts
uit Egypte geleid. 2 Dan moet ge uit de kudde
en runderen ter ere van Jahweh, uw God, het
Pascha slachten op de plaats, die Jahweh zal
uitverkiezen, om er zijn Naam te vestigen. 3 Ge
moogt niets wat gedesemd is daarbij eten, maar
moet daarbij zeven dagen lang ongedesemde
broden, het brood der ellende, eten; want over-
haast zijt ge uit Egypte getrokken. Zo zult gij u
de dag van uw uittocht uit Egypte herinneren
al de dagen van uw leven. 4 Zeven dagen lang
mag bij u in heel uw gebied geen gist worden
aangetroffen. En van het vlees, dat gij in de
avond van de eerste dag offert, mag niets tot de
volgende ochtend worden bewaard. 5Ook moogt
gij het Pascha niet slachten in een van de steden,
die Jahweh, uw God, u zal geven; 6 maar op
de plaats, die Jahweh, uw God, zal uitverkiezen,
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om er zijn Naam te vestigen, moet gij tegen de
avond, bij het ondergaan der zon, het Pascha
slachten, op de tijd, dat gij uit Egypte getrokken
zijt. 7 Gij moet het toebereiden en eten op de
plaats, die Jahweh, uw God, zal uitverkiezen;
eerst de volgende morgen kunt ge naar uw
tenten terugkeren. 8 Zes dagen lang moet ge
ongedesemde broden eten, en op de zevende
dag moet er een godsdienstige bijeenkomst ter
ere van Jahweh, uw God, worden gehouden, en
moogt ge geen arbeid verrichten. 9 Zeven volle
weken moet ge tellen van het ogenblik af, dat ge
de sikkel in het koren slaat. 10 Dan moet ge het
feest der weken voor Jahweh, uw God, vieren,
en naar uw vermogen, en naar gelang Jahweh,
uw God, u heeft gezegend, een vrijwillige gave
schenken. 11 Dan moet ge met uw zoon en
uw dochter, uw knecht en uw dienstmaagd,
met den leviet, die binnen uw poorten woont,
met den vreemdeling, den wees en de weduwe,
die in uw midden wonen, vrolijk zijn voor het
aanschijn van Jahweh, uw God, op de plaats,
die Jahweh, uw God, zal uitverkiezen, om er
zijn Naam te vestigen. 12 Denk er aan, dat ge
slaaf zijt geweest in Egypte, en onderhoud al
deze bepalingen met de grootste zorg. 13 Het
loofhuttenfeest moet ge zeven dagen lang vieren,
wanneer gij de vruchten van uw dorsvloer en
wijnpers binnenhaalt. 14 Ge moet vrolijk zijn
op uw feest met uw zoon en uw dochter, uw
knecht en uw dienstmaagd, met den leviet en
den vreemde, den wees en de weduwe, die
binnen uw poorten wonen. 15 Zeven dagen lang
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zult ge feest vieren ter ere van Jahweh, uw
God, op de plaats, die Jahweh zal uitverkiezen.
Want Jahweh, uw God, zal u zegenen bij heel
uw oogst en bij al het werk uwer handen;
daarom moet ge vrolijk zijn. 16 Drie maal per
jaar moeten alle mannen voor het aanschijn
van Jahweh, uw God, verschijnen op de plaats,
die Hij zal uitverkiezen: op het feest van de
ongedesemde broden, op het feest der weken, en
op het loofhuttenfeest. Maar men mag niet met
lege handen voor Jahweh verschijnen; 17 doch
iedereen moet geven naar vermogen en naar
de zegen, die Jahweh, uw God, u geschonken
heeft. 18 Ge moet in al uw steden, die Jahweh,
uw God, aan uw stammen zal geven, rechters en
ambtslieden over u aanstellen, die voor het volk
een rechtvaardig oordeel zullen vellen. 19 Ge
moogt het recht niet verkrachten, geen aanzien
van personen laten gelden, en geen geschenken
aannemen; want geschenken verblinden de ogen
der wijzen, en verdraaien de woorden der
rechtvaardigen. 20 Voor gerechtigheid, en voor
gerechtigheid alleen moet ge ijveren, opdat ge
moogt leven en het land moogt bezitten, dat
Jahweh, uw God, u gaat geven. 21 Ge moogt
geen gewijde bomen planten, van welke soort
dan ook, naast het altaar van Jahweh, uw God,
dat gij voor u zult bouwen, 22 noch een wijsteen
oprichten, want Jahweh, uw God, haat ze.

17
1 Gij moogt Jahweh, uw God, geen rund of

schaap offeren, dat een gebrek heeft, of waaraan
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iets scheelt, want dit is een gruwel voor Jahweh,
uw God. 2 Wanneer in een van uw steden,
die Jahweh, uw God, u zal geven, onder u een
man of een vrouw wordt gevonden, die kwaad
doet in de ogen van Jahweh, uw God, en zijn
Verbond overtreedt, 3 die vreemde goden gaat
dienen en aanbidden, zon, maan of heel het
heir des hemels, wat ik u verboden heb, 4 dan
moet ge, zodra ge bericht ervan krijgt, een
zorgvuldig onderzoek instellen. En wanneer het
ontwijfelbaar vaststaat, dat die gruwel in Israël is
gepleegd, 5 dan moet ge dien man of die vrouw,
die dat kwaad heeft bedreven, buiten de poort
leiden en ze stenigen tot ze sterven. 6 Op het
woord van twee of drie getuigen zal de schuldige
met de dood worden gestraft; maar hij mag niet
worden gedood op het woord van slechts één
getuige. 7 De hand van de getuigen moet het
eerst tegen hem worden geheven, om hem te
doden, en daarna de hand van het hele volk.
Zo zult gij dit kwaad uit uw midden uitroeien.
8Wanneer bij een moordzaak, een rechtsgeschil,
een kwetsuur, of een twistgeding de uitspraak
binnen uw poorten u te moeilijk valt, moet
ge de zitting opheffen en naar de plaats gaan,
die Jahweh, uw God, zal uitverkiezen. 9 Daar
moet gij u bij de levietische priesters vervoegen
en bij den rechter, die er dan zetelt, en hen
raadplegen; zij zullen u de beslissing geven. 10En
gij moet handelen volgens de uitspraak, die zij
u op de plaats, die Jahweh zal uitverkiezen,
zullen geven, en u nauwgezet houden aan al
wat zij voor u zullen beslissen. 11 Gij moet
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handelen naar de uiteenzetting, die zij u hebben
gegeven en naar het oordeel, dat zij voor u
hebben geveld, en noch ter rechter- noch ter
linkerzijde afwijken van de uitspraak, die zij u
hebben meegedeeld. 12 De man, die vermetel
genoeg is, niet te luisteren naar den priester,
die daar staat, om Jahweh, uw God, te dienen,
of naar den rechter, zal sterven. Zo zult ge dit
kwaad uit Israël uitroeien; 13 want heel het volk
zal het horen en vrezen, en niet meer opstandig
zijn. 14 Wanneer gij in het land zijt gekomen,
dat Jahweh, uw God, u zal geven, het in bezit
hebt genomen, en u daar zult hebben gevestigd,
en zegt: Ik wil een koning over mij aanstellen,
zoals alle volken, die mij omringen, 15 dan moogt
gij slechts als koning over u aanstellen, dien
Jahweh, uw God, zal uitverkiezen. Het moet
iemand uit uw broeders zijn, dien gij als koning
over u aanstelt; in geen geval moogt gij een
buitenlander, iemand die niet tot uw broeders
behoort, aan uw hoofd plaatsen. 16 Hij mag
geen talrijke paarden gaan houden, en het volk
niet naar Egypte terugvoeren om meer paarden
te krijgen; want Jahweh heeft u gezegd: Nooit
keert ge meer terug langs die weg! 17 Ook
mag hij geen talrijke vrouwen nemen, om niet
afvallig te worden, en niet veel zilver en goud
ophopen. 18 En zodra hij de koningstroon heeft
beklommen, moet hij zich op een boekrol een
afschrift van de Wet laten maken, die bij de
levietische priesters berust, 19het bij zich houden
en er iedere dag van zijn leven in lezen, om
Jahweh, zijn God, te leren vrezen en alle geboden
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van deze Wet en deze bepalingen nauwgezet te
volbrengen. 20 Zo zal hij zich niet trots boven
zijn broeders verheffen, noch ter rechter- of ter
linkerzijde van de geboden afwijken, en lange
tijd met zijn zonen zijn koningschap in Israël
behouden.

18
1 De levietische priesters, heel de stam van

Levi, zal geen deel en geen erfbezit verkrijgen
met Israël, maar van de vuuroffers van Jahweh
en van zijn aandeel eten. 2 Hij zal geen erfdeel
hebben onder zijn broeders: want Jahweh is zijn
erfdeel, zoals Hij het hem heeft beloofd. 3 Het
volgende komt de priesters van de kant van het
volk rechtens toe. Zij, die een slachtoffer opdra-
gen, rund of schaap, moeten aan den priester het
schouderstuk geven, de beide kinnebakken en de
maag; 4 bovendien moet ge hem de eerstelingen
van uw koren, most en olie en de eerste wol
van uw schapen geven. 5 Want Jahweh, uw
God, heeft hem uit al uw stammen uitverkoren,
om met zijn zonen steeds voor het aanschijn
van Jahweh, uw God, te staan, Hem te dienen
en in de Naam van Jahweh te zegenen. 6 En
wanneer een leviet geheel uit eigen beweging
uit een der steden van heel Israël, waar hij
verblijf houdt, naar de plaats komt, die Jahweh
zal uitverkiezen, 7 dan mag hij dienst doen in
de Naam van Jahweh, zijn God, evenals zijn
levietische broeders, die daar voor het aanschijn
van Jahweh staan. 8Hij zal dan hetzelfde aandeel
genieten, afgezien van wat hij trekt van zijn
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vaderlijk bezit. 9 Wanneer gij in het land zijt
gekomen, dat Jahweh, uw God, u zal geven,
moogt gij u niet de afschuwelijke praktijken van
die volken eigen maken. 10 Er mag onder u
niemand worden gevonden, die zijn zoon of zijn
dochter aan het vuur prijs geeft, niemand die
waarzeggerij, toverij, wichelarij, zwarte kunst
11 en hekserij uitoefent; niemand die onder-
aardse of waarzeggende geesten raadpleegt, of
doden ondervraagt. 12 Want iedereen, die zo
iets doet, is een afschuw voor Jahweh; en juist
om deze gruwelen verdrijft Jahweh, uw God,
deze volken voor u. 13 Gij moet onafscheidelijk
met Jahweh, uw God, zijn verbonden; 14 maar
deze volken, die gij gaat verjagen, luisteren naar
waarzeggers en tovenaars, en dat staat Jahweh,
uw God, u niet toe. 15 Jahweh, uw God, zal uit
de kring van uw broeders een profeet opwekken,
gelijk aan mij; naar hemmoet gij luisteren! 16Gij
hebt het toch zelf van Jahweh, uw God, verlangd
bij de Horeb, toen ge bijeen waart geroepen en
vroegt: Laat mij de stem van Jahweh, mijn God,
nooit meer horen, en dat grote vuur nooit meer
zien, opdat ik niet sterve! 17 En Jahweh zeide
tot mij: Hoe voortreffelijk hebben zij het gezegd!
18 Ik zal een profeet, aan u gelijk, uit de kring van
hun broeders doen opstaan, en mijn woorden
in zijn mond leggen; hij zal tot hen spreken, al
wat Ik hem zal bevelen. 19 En wanneer iemand
niet naar zijn woorden, die hij in mijn Naam zal
spreken, luistert, dan zal Ik het op hem wreken.
20 Maar de profeet, die vermetel genoeg is, in
mijn Naam een woord te spreken, wat Ik hem
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niet heb bevolen, of die in de naam van vreemde
goden durft spreken, zal sterven. 21En zo ge bij u
zelf denkt: Hoe zullen we weten, dat Jahweh dat
woord niet heeft gesproken? 22 Welnu, wanneer
een profeet in de Naam van Jahweh spreekt, en
het woord komt niet uit en wordt niet vervuld,
dan kan dat het woord van Jahweh niet zijn. Dan
heeft de profeet vermetel gesproken; gij behoeft
dan geen ontzag voor hem te hebben.

19
1 Wanneer Jahweh, uw God, de volken, wier

land Hij u zal geven, heeft uitgeroeid en ver-
dreven, en gij hun steden en huizen bewoont,
2 dan moet ge in uw land, dat Jahweh, uw God,
u in bezit gaat geven, drie steden aanwijzen.
3 Ge moet de afstand bepalen, en daarnaar het
land, dat Jahweh, uw God, u zal schenken, in
drie districten verdelen, zodat iedereen, die een
ander gedood heeft, daarheen kan vluchten.
4Maar dit is de voorwaarde, waarop iemand, die
een ander gedood heeft en daarheen is gevlucht,
in leven mag blijven: dat hij den ander zonder
opzet heeft verslagen en zonder dat hij hem
vroeger haat had toegedragen. 5 Bijvoorbeeld:
als iemand met een ander in het bos hout gaat
hakken, en met de bijl zwaait om de boom om
te houwen, doch het ijzer schiet van de steel en
treft den ander dodelijk, dan kan hij naar een
van die steden vluchten, om in leven te blijven.
6 Anders zou de bloedwreker hem, die de dood
heeft veroorzaakt, in zijn woede vervolgen, hem
inhalen, omdat de afstand te groot is, en hem
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om het leven brengen, ofschoon hij de dood
niet verdiende, daar hij hem tevoren niet heeft
gehaat. 7 Daarom beveel ik u: wijs drie steden
aan. 8 En wanneer Jahweh, uw God, uw gebied
heeft vergroot, zoals Hij aan uw vaderen heeft
gezworen, en wanneer Hij u heel het land heeft
gegeven, dat Hij aan uw vaderen beloofd heeft,
9 als gij alle geboden nauwgezet onderhoudt,
die ik u heden beveel, en gij Jahweh, uw God,
bemint en altijd zijn wegen bewandelt: dan
moet ge bij deze drie steden nog drie andere
voegen, 10 opdat er geen onschuldig bloed in
uw land wordt vergoten, dat Jahweh, uw God,
u tot erfdeel geeft, en er geen bloedschuld op
u rust. 11 Maar wanneer iemand zijn naaste
haat, hem lagen legt, overvalt en doodslaat, en
hij vlucht dan naar een van die steden, 12 dan
moeten de oudsten van zijn stad hem vandaar
laten weghalen en hem aan den bloedwreker
uitleveren, opdat hij sterve. 13 Ge moet geen
medelijden met hem hebben, en geen onschuldig
bloed op Israël laten rusten. Dan zal het u goed
gaan. 14 Gij moogt in het erfdeel, dat gij in het
land zult verkrijgen, dat Jahweh, uw God, u in
bezit gaat geven, de grens van uw naaste, die de
voorvaderen hebben vastgesteld, niet verleggen.
15 Welke misdaad of welke zonde iemand ook
heeft misdreven, één getuige zal tegen hem niet
gelden, maar de uitspraak moet op de verklaring
van twee of drie getuigen berusten. 16 Wanneer
een verdachte getuige tegen iemand optreedt,
om hem van een vergrijp te beschuldigen, 17 dan
moeten de beide mannen, tussen wie het geding
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gaat, in tegenwoordigheid van de priesters en
rechters, die er in die dagen zullen zijn, voor het
aanschijn van Jahweh treden. 18 en de rechters
moeten dan een zorgvuldig onderzoek instellen.
Blijkt nu de getuige een valse getuige te zijn, en
heeft hij een valse getuigenis tegen zijn broeder
afgelegd, 19 dan zal men hem aandoen, wat hij
zijn broeder dacht te berokkenen. Zo zult gij dit
kwaad uw uit midden uitroeien; 20 de anderen
zullen het horen en vrezen, en nooit meer een
dergelijk kwaad in uw midden bedrijven. 21 Ge
moet geen medelijden hebben: leven voor leven,
oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand,
voet voor voet.

20
1 Wanneer gij tegen uw vijanden ten strijde

trekt, en gij ziet paarden, wagens en talrijker
krijgsvolk dan gij, dan moet gij toch niet bang
voor hen zijn; want Jahweh, uw God, die u uit
Egypte heeft geleid, staat u bij. 2 En wanneer
gij de strijd gaat beginnen, dan zal de priester
naar voren treden, en het volk toespreken, 3 en
hun zeggen: Hoor, Israël; gij begint heden de
strijd met uw vijanden! Weest niet laf en angstig,
niet bang voor hen en bevreesd; 4 want Jahweh,
uw God, trekt met u op, om uw vijanden voor
u te bestrijden en u te helpen. 5 Dan zullen de
leiders het volk toespreken en zeggen: Wie een
nieuw huis heeft gebouwd, en het nog niet heeft
betrokken, mag naar huis terugkeren; hij zou
in de strijd kunnen vallen, en een ander zijn
huis betrekken. 6 En wie een wijngaard heeft
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geplant, en er nog niet van heeft geplukt, mag
naar huis terugkeren; hij zou in de strijd kunnen
vallen, en een ander van zijn wijngaard plukken.
7 En wie zich met een vrouw heeft verloofd,
maar haar nog niet heeft gehuwd, mag naar huis
terugkeren; hij zou in de strijd kunnen vallen, en
een ander haar huwen. 8 Dan moeten de leiders
nog tot het volk zeggen: Wie bang is en laf, moet
naar huis terugkeren, om zijn broeder niet als
zichzelf de moed te benemen. 9 En wanneer
de leiders hun toespraak tot het volk hebben
beëindigd, moeten zij legeroversten over het
volk aanstellen. 10 Wanneer ge tegen een stad
oprukt om ze te belegeren, moet ge haar eerst de
vrede aanbieden. 11 Zo zij op uw vredesvoorstel
ingaat, en haar poorten voor u opent, zal heel de
bevolking, die zich daarbinnen bevindt, heren-
diensten voor u moeten verrichten, en u moeten
dienen. 12Maar zo ze geen vrede met u wil, doch
de strijd met u aanbindt, moet ge haar belegeren.
13 En wanneer Jahweh, uw God, ze in uw hand
heeft geleverd, moet gij alle mannen over de
kling jagen; 14 doch vrouwen en kinderen, het
vee en alles wat in de stad is, moogt ge allemaal
buit maken; en de buit, op uw vijanden veroverd
en door Jahweh, uw God, u gegeven, voor uzelf
gebruiken. 15 Zo moet ge doen met alle steden,
die ver van u zijn verwijderd, en niet tot de
steden van deze naties behoren. 16 Maar van
de steden dezer volken, die Jahweh u tot erfdeel
gaat geven, moogt ge geen sterveling in leven
laten. 17 De Chittieten, Amorieten, Kanaänieten,
Perizzieten, Chiwwieten en Jeboesieten moet ge
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met de banvloek slaan, zoals Jahweh, uw God,
u bevolen heeft, 18 opdat zij u niet verleiden al
de gruwelen te bedrijven, die zij voor hun goden
verrichten, en gij zoudt zondigen tegen Jahweh,
uw God. 19 Wanneer gij gedurende langere tijd
een stad moet insluiten, om haar te belegeren en
te veroveren, moogt ge haar bomen niet vernie-
len en de bijl er in slaan; ge moogt er van eten,
maar ze niet vellen. De bomen op het veld zijn
toch geen mensen, die door u worden belegerd?
20 Alleen de bomen, waarvan gij zeker weet, dat
het geen vruchtbomen zijn, kunt ge vernielen
en vellen, om er belegeringswerktuigen van te
bouwen tegen de stad, die strijd met u voert,
totdat ze valt.

21
1 Wanneer men in het land, dat Jahweh, uw

God, u in bezit zal geven, een vermoorde in
het veld vindt liggen, zonder dat men weet, wie
hem heeft gedood, 2 dan moeten uw oudsten en
rechters de afstand naar de steden gaan opne-
men, die in de omtrek van den vermoorde liggen.
3 En de oudsten van de stad, waar de vermoorde
het dichtst bij ligt, moeten een jonge koe nemen,
waarmee nog niet is gewerkt en die nog nooit in
een juk heeft getrokken. 4 De oudsten van die
stad moeten de jonge koe naar een dal met altijd
stromend water brengen, waar niet gewerkt of
gezaaid wordt, en daar in het dal de jonge koe de
nek breken. 5Dan moeten de priesters, de zonen
van Levi, naar voren treden, want Jahweh, uw
God, heeft hen uitverkoren, om zijn dienst te
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verrichten, in de naam van Jahweh te zegenen,
en naar hun uitspraak elk geding over twist of
mishandeling te beslechten. 6Vervolgensmoeten
alle oudsten van die stad, waar de vermoorde
het dichtst bij lag, hun handen wassen over de
jonge koe, die in het dal de nek is gebroken,
7 en plechtig getuigen: Onze handen hebben
dit bloed niet vergoten, en onze ogen hebben
het niet gezien. 8 Verzoen de schuld van uw
volk, Israël, dat Gij, Jahweh, hebt vrijgekocht,
en reken uw volk Israël geen onschuldig bloed
aan! Zo zullen zij voor het bloed verzoening
verkrijgen, 9 en zal geen onschuldig bloed op u
blijven rusten, omdat gij hebt gedaan, wat recht
is in de ogen van Jahweh. 10 Wanneer ge tegen
uw vijanden ten strijde trekt, en Jahweh, uw God,
levert ze aan u over en ge voert ze als krijgs-
gevangenen mee, 11 wanneer ge dan onder de
krijgsgevangenen een mooie vrouw bemerkt, die
ge tot echtgenote wenst te nemen, 12 dan kunt ge
haar uw huis binnenleiden. Zij moet haar hoofd
kaal scheren, haar nagels knippen, 13 het kleed
afleggen, waarin zij gevangen werd genomen,
en een maand lang in uw huis blijven, om haar
vader en moeder te bewenen. Daarna kunt gij
gemeenschap met haar houden, haar huwen en
zal zij uw vrouw zijn. 14 Maar zo ze u later niet
meer bevalt, moet ge haar vrij laten vertrekken
en moogt ge haar niet voor geld verkopen, of
als slavin behandelen, omdat ge haar bezeten
hebt. 15 Wanneer een man twee vrouwen heeft,
van wie hij de een meer bemint dan de ander,
en de beminde zowel als de mindergeliefde
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schenkt hem een zoon, maar de eerstgeborene
is van de mindergeliefde, 16 dan mag hij, bij
de verdeling van zijn erfenis onder zijn zonen,
den zoon van de beminde niet het deel van
den eerstgeborene geven ten koste van den
zoon dermindergeliefde, die de eerstgeborene is.
17 Hij moet den zoon van de mindergeliefde als
eerstgeborene erkennen, door hem een dubbel
aandeel te geven van al wat hij heeft; want hij is
de eersteling van zijn mannelijke kracht, en hem
komt het eerstgeboorterecht toe. 18 Wanneer
iemand een weerspannigen en onhandelbaren
zoon heeft, die niet naar zijn vader en moeder
wil luisteren, en ofschoon zij hem tuchtigen,
hun toch niet gehoorzaamt, 19 dan moeten zijn
vader en moeder hem laten grijpen, hem naar de
oudsten der stad en naar de poort van zijn woon-
plaats laten brengen, 20 en tot de oudsten van
zijn stad zeggen: Onze zoon is weerspannig en
onhandelbaar; hij gehoorzaamt ons niet, maar
is een losbol en dronkaard. 21 Dan moeten alle
mannen van zijn stad hem doodstenigen. Zo zult
ge dat kwaad uit uw midden verwijderen; want
heel Israël zal het horen en vrezen. 22 Wanneer
iemand een misdaad heeft begaan, waarop de
doodstraf staat, en hij ter dood is gebracht en
aan een paal is gehangen, 23 dan moogt ge zijn
lijk ‘s nachts niet aan de paal laten hangen, maar
moet ge het dezelfde dag nog begraven. Want
een gehangene is door Jahweh gevloekt, en gij
moogt het land niet bezoedelen, dat Jahweh, uw
God, u tot erfdeel schenkt.
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22
1 Wanneer gij een rund of een schaap van

uw naaste ziet ronddwalen, moogt gij ze niet
laten lopen, maar moet gij ze onmiddellijk naar
uw naaste terugbrengen. 2 Zo deze niet in uw
nabijheid woont, of gij hem niet kent, moet gij
ze onder uw hoede nemen en bij u houden,
totdat uw naaste ze opeist, en ze dan aan hem
teruggeven. 3 Zo moet ge doen met zijn ezel,
met zijn kleed, en met al wat uw naaste verliest;
wanneer gij het vindt, moogt gij het niet zonder
meer laten liggen. 4 En wanneer gij een ezel of
een rund van uw naaste op de weg ziet vallen,
moogt gij ze niet laten liggen, maar moet ge hem
helpen, ze weer overeind te krijgen. 5 Een vrouw
mag geen mannenkleren dragen, en een man
niet het kleed van een vrouw; want wie zo iets
doet, is een afschuw voor Jahweh. 6 Wanneer
ge buiten in een boom of op de grond een
vogelnestje vindt met jongen of eieren, terwijl
de moeder op de jongen of op de eieren zit,
dan moogt ge de moeder niet pakken tegelijk
met de jongen. 7 Gij moet de moeder laten
vliegen, als gij de jongen uithaalt, opdat het
u goed moge gaan, en gij lang moogt blijven
leven. 8 Wanneer gij een nieuw huis bouwt,
dan moet ge een muurtje om het platte dak
maken, om geen bloedschuld over uw huis te
brengen, als iemand er afvalt. 9 Gij moogt in
uw wijngaard geen ander gewas planten; anders
vervalt alles aan het heiligdom, zowel de vrucht,
die gij hebt gezaaid, als de opbrengst van uw
wijngaard. 10 Gij moogt niet met een os en
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een ezel in één span ploegen. 11 Gij moogt u
niet kleden met iets, wat uit twee soorten draad
is geweven, uit wol en linnen dooreen. 12 Gij
moet u kwasten maken aan de vier slippen van
uw kleed, dat gij aantrekt. 13 Wanneer een
man een vrouw huwt en gemeenschap met haar
houdt, maar omdat hij afkeer van haar heeft
gekregen, 14 haar lelijke dingen verwijt en haar
in opspraak brengt door te zeggen: Ik heb deze
vrouw gehuwd, maar toen ik gemeenschap met
haar hield, bevond ik, dat zij geen maagd meer
was: 15 dan moeten de vader en de moeder van
de jonge vrouw haar naar de stadspoort brengen
en het bewijs van haar maagdelijkheid aan de
oudsten der stad voorleggen. 16 En de vader van
de jonge vrouw zal tot de oudsten zeggen: Ik heb
mijn dochter aan dezen man tot vrouw gegeven:
maar daar hij afkeer van haar heeft gekregen.
17 verwijt hij haar lelijke dingen, en zegt: “Ik
heb bevonden, dat uw dochter geen maagd was”.
Welnu, hier is het bewijs voor de maagdelijkheid
van mijn dochter. En zij zullen het kleed voor de
oudsten der stad uitspreiden. 18 Dan moeten de
oudsten van die stad den man laten grijpen, hem
een tuchtiging toedienen, 19 hem bovendien een
geldboete opleggen van honderd zilveren sikkels,
en die aan den vader van de jonge vrouw geven,
omdat hij een israëlietische maagd in opspraak
gebracht heeft. Zij zal zijn vrouw blijven, en hij
zal haar nooit meer kunnen verstoten. 20 Maar
wanneer de beschuldiging op waarheid berust,
en de jonge vrouw geen maagd is bevonden,
21 dan moet men de jonge vrouw naar de deur
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van haar vaderlijke woning brengen, en haar
medeburgers zullen haar doodstenigen, omdat
zij een misdaad heeft begaan in Israël, door
ontucht te bedrijven in het huis van haar vader.
Zo moet gij dit kwaad uit uw midden verwi-
jderen. 22 Wanneer iemand erop wordt betrapt,
dat hij gemeenschap houdt met een getrouwde
vrouw, dan moeten beiden sterven: zowel de
man, die gemeenschap hield met de vrouw,
als de vrouw zelf. Zo moet gij dit kwaad uit
Israël verwijderen. 23 Wanneer een ongerept
meisje aan een man is verloofd, en een andere
man komt met haar in de stad in aanraking en
houdt gemeenschap met haar, 24 dan moet ge ze
beiden naar de poort van de stad brengen en
ze doodstenigen; het meisje, omdat zij niet om
hulp heeft geroepen, ofschoon ze zich in de stad
bevond, en de man, omdat hij een andermans
vrouw heeft verkracht. Zo moet gij dit kwaad
uit uw midden verwijderen. 25 Maar ontmoet
die man het verloofde meisje in het veld, maakt
hij zich van haar meester, en houdt hij gemeen-
schap met haar, dan zal de man, die gemeen-
schap met haar hield, alleen sterven. 26 Het
meisje moogt ge niets doen; het meisje heeft
de dood niet verdiend. Want dit is eenzelfde
geval, als wanneer iemand een ander overvalt
en vermoordt. 27 Hij heeft haar in het veld
ontmoet, en al zou het verloofde meisje hebben
geschreeuwd, dan zou toch niemand haar te
hulp zijn gekomen. 28 Wanneer een man een
ongerept meisje ontmoet, dat niet is verloofd,
zich van haar meester maakt, en gemeenschap
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met haar houdt, waarbij zij worden betrapt,
29 dan moet de man, die gemeenschap had met
het meisje, aan haar vader vijftig zilveren sikkels
betalen; zij zal zijn vrouw worden, omdat hij
haar heeft onteerd, en hij zal haar nooit kunnen
verstoten. 30 Niemand mag de vrouw van zijn
vader nemen, en niemand mag het dek zijns
vaders opslaan.

23
1 Geen eunuch of ontmande mag tot de

gemeente van Jahweh worden toegelaten. 2 Ook
mag geen bastaard tot de gemeente van Jahweh
worden toegelaten, zelfs niet in het tiende ges-
lacht. 3 Geen Ammoniet en Moabiet mag ooit
tot de gemeente van Jahweh worden toegelaten,
zelfs niet in hun tiende geslacht. 4 Want bij
uw uittocht uit Egypte hebben zij u onderweg
geen brood en water willen verschaffen, terwijl
Moab bovendien Balaäm, den zoon van Beor,
uit Petor van Aram-Naharáim voor geld heeft
ontboden, om u te vervloeken. 5 Wel heeft
Jahweh, uw God, niet naar Balaäm willen luis-
teren, en de vloek voor u in zegen veranderd,
omdat Jahweh, uw God, u beminde, 6 maar
toch moogt gij in der eeuwigheid niet hun geluk
en welvaart bevorderen. 7 Voor den Edomiet
behoeft ge geen afschuw te hebben, want hij
is uw broeder; evenmin voor den Egyptenaar,
omdat gij als vreemdeling in zijn land hebt
vertoefd. 8 De zonen, die hun worden geboren,
mogen in het derde geslacht tot de gemeente van
Jahweh worden toegelaten. 9 Wanneer gij u in
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een legerplaats bevindt, om tegen uw vijanden
op te trekken, moet gij er voor zorgen, niets
onwelvoegelijks te doen. 10 Wanneer er dus
iemand onder u is, die door wat hem des nachts
overkwam, onrein is geworden, dan moet hij
zich uit de legerplaats verwijderen. Hij mag
niet in de legerplaats terugkomen, 11 eer hij zich
bij het vallen van de avond met water heeft
gewassen; eerst als de zon is ondergegaan, mag
hij in de legerplaats terugkeren. 12 Ook moet gij
buiten het legerkamp een gelegenheid hebben,
waar gij uw behoefte kunt doen. 13 Gij moet
ook een pin aan uw gordel hebben, om een
gat te graven, wanneer gij buiten gaat zitten,
en om er uw behoefte weer mee te bedekken.
14 Want Jahweh, uw God, vertoeft in uw kamp,
om u te redden en uw vijanden aan u over te
leveren. Uw legerplaats moet dus heilig zijn,
opdat Hij niets onwelvoegelijks daarin ziet, en
zich van u afkeert. 15 Gij moogt een slaaf, die
van zijn heer naar u is gevlucht, niet aan zijn
meester uitleveren. 16 Hij zal te midden van u
blijven wonen op een plaats, die hij verkiest,
in een van uw steden, naar zijn goeddunken;
ge moogt hem niet verdrukken. 17 Er mag
geen tempeldeerne onder de dochters van Israël
zijn, en geen schandjongen onder de zonen
van Israël. 18 Gij moogt geen deernen- en
hondenloon in de tempel van Jahweh, uw God,
brengen tot voldoening van geloften; want beide
zijn een afschuw voor Jahweh, uw God. 19 Gij
moogt van uw broeder geen rente nemen, geen
rente van geld, van levensmiddelen, of van iets,
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waarvoor men rente kan vragen. 20 Van een
buitenlander moogt ge rente nemen, maar niet
van uw broeder, opdat Jahweh, uw God, u moge
zegenen bij al wat gij doet in het land, dat gij
nu in bezit gaat nemen. 21 Wanneer ge aan
Jahweh, uw God, een gelofte doet, talm dan niet,
ze ook te volbrengen; want Jahweh, uw God, zal
ze van u blijven eisen, en er zal schuld op u
rusten. 22 Wanneer ge geen gelofte doet, rust er
ook geen schuld op u; 23 maar uw woord moet
ge nauwgezet houden, juist zoals gij het Jahweh,
uw God, vrijwillig beloofd hebt, en het met uw
eigen mond hebt gesproken. 24 Wanneer gij in
de wijngaard van uw naaste komt, moogt ge
druiven eten, zoveel ge wilt, tot gij genoeg hebt,
maar niets in uw mand leggen. 25 En wanneer ge
door het korenveld van een ander gaat, moogt ge
met uw hand aren plukken, maar niet de sikkel
slaan in het koren van uw naaste.

24
1 Wanneer een man een vrouw huwt, maar

omdat hij haar later niet meer genegen is, daar
hij iets schandelijks in haar heeft ontdekt, voor
haar een scheidingsbrief schrijft, haar die ter
hand stelt, en haar zijn huis uitzendt: 2 en
wanneer zij dan uit zijn huis is vertrokken, naar
een anderen man is gegaan en zijn vrouw is
geworden, 3 maar ook die andere man krijgt af-
keer van haar, zodat ook hij haar eén scheidings-
brief schrijft en ter hand stelt, en haar zijn huis
uitzendt: of die andere man, die haar tot vrouw
heeft genomen sterft, 4danmag haar eerste man,
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die haar heeft weggezonden, haar niet voor de
tweede maal huwen, nadat zij zich heeft laten
bezitten. Want dat is een gruwel voor Jahweh, en
gij moogt het land niet bezoedelen, dat Jahweh,
uw God, u tot erfdeel geeft. 5 Wanneer een man
pas een vrouw heeft getrouwd, behoeft hij niet
te velde te trekken, of een andere verplichting
op zich te nemen. Een jaar lang zal hij vrij zijn
voor zijn gezin, en zal hij zijn vrouw verblijden,
die hij heeft gehuwd. 6 Men mag geen beslag
leggen op de handmolen noch op de bovenste
molensteen; want dan legt men beslag op het
leven. 7 Wanneer iemand er op wordt betrapt,
dat hij een van zijn broeders, een Israëliet,
rooft, hem als slaaf behandelt of verkoopt, dan
moet die dief sterven. Zo moet ge dit kwaad
uit uw midden verwijderen. 8 Onderhoudt bij
melaatsheid zorgvuldig en nauwgezet, wat de
levietische priesters u voorschrijven: volbrengt
zorgvuldig, wat Ik hun heb geboden. 9 Denk aan
wat Jahweh, uw God, bij uw uittocht uit Egypte
onderweg aan Mirjam heeft gedaan. 10Wanneer
gij aan uw naaste iets hebt geleend, moogt ge zijn
huis niet binnengaan, om een pand van hem te
nemen. 11 Gij moet buiten blijven staan, en de
man, wien ge iets hebt geleend, moet zelf het
pand buiten bij u brengen. 12 Zo het een arme is,
moogt ge niet in zijn pand gaan slapen, 13 maar
gij moet het bij zonsondergang teruggeven, zodat
hij in zijn mantel kan slapen. Dan zal hij u
zegenen, en zal het u tot gerechtigheid worden
aangerekend voor het aanschijn van Jahweh, uw
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God. 14 Gij moogt een armen en behoeftigen
dagloner, uw broeder zowel als een vreemde,
die in uw land binnen uw poorten woont, niet
te kort doen. 15 Gij moet hem iedere dag zijn
loon uitbetalen, zodat de zon daarover niet
ondergaat; want hij is arm en verlangt er naar.
Anders klaagt hij u bij Jahweh aan, en treft u
schuld. 16 Vaders mogen niet worden gedood
om de schuld van de kinderen, en kinderen niet
om die van de vaders; maar iedereen zal voor
zijn eigen zonden worden gedood. 17 Gij moogt
het recht van den vreemdeling en van den wees
niet verkrachten, en geen beslag leggen op het
kleed van een weduwe. 18 Denk er aan, dat
gij slaaf zijt geweest in Egypte, en Jahweh, uw
God, u daaruit heeft bevrijd; daarom beveel ik
u, zo te handelen. 19 Wanneer gij op uw akker
aan het oogsten zijt, en een schoof op de akker
vergeet, moogt gij niet terugkeren, om die te
gaan halen. Ze komt den vreemdeling, den wees
en de weduwe toe, opdat Jahweh, uw God, u
zegene bij al wat ge doet. 20 En wanneer ge uw
olijven afslaat, moogt ge de takken niet verder
afzoeken; dit is voor den vreemdeling, den wees
en de weduwe. 21 Of wanneer gij uw wijngaard
plukt, moogt ge geen nalezing houden; ook dit is
voor den vreemdeling, den wees en de weduwe.
22Denk er aan, dat gij slaaf zijt geweest in Egypte;
daarom beveel ik u, zo te handelen.

25
1 Wanneer mannen een geschil met elkander

hebben, en zij brengen het voor het gerecht,
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en men doet een uitspraak, dan moet men
den onschuldige vrij spreken, en den schuldige
veroordelen. 2 Wanneer de schuldige de gesel-
straf heeft verdiend, zal de rechter hem op de
grond laten leggen, en hem in zijn bijzijn een
aantal slagen laten toedienen overeenkomstig
zijn misdaad. 3 Hij mag hem nooit meer dan
veertig slagen laten geven; want wanneer hij er
hem nog meer liet toedienen, zou uw broeder
openlijk worden onteerd. 4 Gij moogt een rund
bij het dorsen niet muilbanden. 5 Wanneer
broers tezamen wonen en een van hen sterft,
zonder een zoon na te laten, dan zal de vrouw
van den overledene geen vreemden man buiten
de familie huwen; haar zwager moet gemeen-
schap met haar houden, haar tot vrouw nemen
en zijn zwagerplicht aan haar vervullen. 6 De
eerste zoon dien zij baart, zal de naam van zijn
gestorven broer dragen, om diens naam in Israël
niet te laten uitsterven. 7 Zo de man niet genegen
is, om zijn schoonzuster te huwen, moet zijn
schoonzuster naar de poort tot de oudsten gaan
en zeggen: Mijn zwager weigert, de naam van
zijn broer in Israël in stand te houden; hij wil zijn
zwagerplicht aanmij niet vervullen. 8Dan zullen
de oudsten van zijn stad hem laten roepen,
en een onderhoud met hem hebben. Wanneer
hij volhoudt en zegt: “Ik ben niet van zin,
haar te huwen”, 9 dan moet zijn schoonzuster
in tegenwoordigheid van de oudsten op hem
toetreden, hem de schoen van zijn voet trekken,
in het gezicht spuwen, en zeggen: “Zo doet men
den man, die het huis van zijn broeder niet
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opbouwt”. 10 En voortaan zal men hem in Israël
noemen: barrevoetergespuis. 11 Wanneer twee
mannen met elkaar aan het vechten zijn, en de
vrouw van den een komt er bij, om haar man
te helpen tegen den ander, die hem slaat, en zij
grijpt met haar hand naar diens schaamte, 12dan
moet ge haar meedogenloos de hand afkappen.
13Gij zult in uw buidel geen tweeërlei gewichten
hebben, een groot en een klein, 14 en in uw huis
geen tweeërlei maten, een grote en een kleine.
15 Maar ge moet een zuiver en eerlijk gewicht
hebben en een zuivere en eerlijke maat, opdat
gij lang moogt wonen in het land, dat Jahweh,
uw God, u zal geven. 16 Want al wie zulke
dingen doet, en onrecht begaat, is een gruwel
voor Jahweh. 17 Onthoud, wat Amalek u bij uw
uittocht uit Egypte onderweg heeft berokkend:
18 hoe hij onderweg op u aftrok, en terwijl gij
moe en uitgeput waart uw achterhoede in de
rug overviel, zonder God te vrezen. 19 Wanneer
dus Jahweh, uw God, u in het land, dat Hij u
in erfelijk bezit gaat geven, rust heeft verschaft
van al uw vijanden in het rond, dan moet ge
zelfs de herinnering aan Amalek onder de hemel
wegvagen. Vergeet het niet.

26
1 Wanneer gij in het land zijt gekomen, dat

Jahweh, uw God, u als erfdeel zal geven, en
gij het in bezit hebt genomen en het bewoont,
2 dan moet ge een keuze doen uit de eerstelingen
van alle veldvruchten, die gij oogst van het
land, dat Jahweh, uw God, u zal schenken; ge
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moet ze in een korf leggen, en naar de plaats
gaan, die Jahweh, uw God, zal uitverkiezen,
om daar zijn Naam te vestigen. 3 Ge moet u
dan bij den priester vervoegen, die er in die
dagen zal zijn, en hem zeggen: Ik betuig heden
voor Jahweh, mijn God, dat ik in het land ben
gekomen, dat Jahweh aan onze vaderen onder
ede beloofd heeft, ons te geven! 4 Dan zal de
priester de korf aannemen, en voor het altaar
van Jahweh, uw God, neerzetten. 5 Vervolgens
moet gij voor het aanschijn van Jahweh, uw God,
plechtig betuigen: Mijn vader was een rond-
dolend Arameër, die met slechts enkele mensen
naar Egypte is afgezakt, maar terwijl hij daar
als vreemdeling vertoefde, tot een groot, machtig
en talrijk volk is aangegroeid. 6 En toen de
Egyptenaren ons mishandelden en verdrukten,
ons onder zware arbeid gebukt deden gaan,
7 riepen wij tot Jahweh, den God onzer vaderen;
Jahweh verhoorde ons, en zag onze vernedering,
ellende en verdrukking. 8 En Jahweh heeft ons
uit Egypte geleid met sterke hand en gespierde
arm, onder grote verschrikking, onder tekenen
en wonderen. 9 Hij heeft ons naar deze plaats
gebracht en ons dit land geschonken, een land,
dat druipt van melk en honing. 10 Zie, daarom
breng ik hier de eerstelingen van de grond, die
Gij, Jahweh, mij hebt geschonken. Dan moet ge
de korf voor het aanschijn van Jahweh, uw God,
laten staan, en na Jahweh, uw God, te hebben
aanbeden, 11 vrolijk zijn met den leviet en den
vreemdeling, die in uw midden woont, over al
het goede, dat Jahweh, uw God, u en uw gezin
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heeft geschonken. 12 Wanneer gij in het derde
jaar, het jaar van de tienden, de hele tiende
van uw opbrengst hebt afgeleverd, en ze den
leviet, den vreemdeling, den wees en de weduwe
hebt gegeven, om ze in uw woonplaats te eten
en zich te verzadigen, 13 dan moet gij getuigen
voor het aanschijn van Jahweh, uw God: Ik
heb de heilige gaven uit mijn huis gebracht, en
ze den leviet, den vreemdeling, den wees en
de weduwe gegeven, geheel overeenkomstig uw
gebod, dat Gij mij hebt gegeven. Ik heb uw
geboden niet overtreden of vergeten. 14 Ik heb er
niet van gegeten tijdens mijn rouw, er niets van
weggebracht in staat van onreinheid, en er niets
van aan een dode gegeven; ik ben gehoorzaam
geweest aan Jahweh, mijn God, en heb alles
gedaan, wat Gij mij hebt geboden. 15 Zie neer
uit de hemel, uw heilige woning, en zegen uw
volk Israël en het land, dat Gij ons hebt gegeven,
zoals Gij het aan onze vaders onder ede beloofd
hebt, het land, dat druipt van melk en honing.
16 Heden beveelt u Jahweh, uw God, al deze
bepalingen en voorschriften te volbrengen; gij
moet ze dus met heel uw hart en heel uw ziel
getrouw onderhouden. 17 Gij hebt heden aan
Jahweh laten betuigen, dat Hij uw God zal zijn,
dat gij zijn wegen wilt bewandelen, zijn bepalin-
gen. geboden en voorschriften onderhouden,
en wilt luisteren naar zijn stem. 18 En Jahweh
heeft heden aan u laten betuigen, dat gij zijn
volk en zijn eigendom zult zijn, zoals Hij het u
heeft beloofd, zo gij al zijn geboden onderhoudt;
19 dat Hij u in eer, glorie en roem hoog boven
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alle volken zal verheffen, die Hij heeft gemaakt,
en dat gij een volk zult zijn, dat aan Jahweh, uw
God, blijft gewijd, zoals Hij beloofd heeft.

27
1 Toen gaf Moses met de oudsten van Israël

aan het volk het volgende bevel: Onderhoudt
alle geboden, die ik u geef. 2 En wanneer gij
de Jordaan zijt overgetrokken naar het land, dat
Jahweh, uw God, u gaat geven, moet gij u grote
stenen oprichten, ze met kalk bestrijken, 3 en
alle woorden van deze Wet daarop schrijven.
En wanneer gij dus zijt overgetrokken, om in
het land te komen, dat Jahweh, uw God, u gaat
geven, een land dat druipt van melk en honing,
zoals Jahweh, de God uwer vaderen beloofd
heeft: 4 wanneer gij dus aan de overkant van
de Jordaan zijt gekomen, moet ge die stenen,
waarvan Ik u spreek, met kalk bestrijken, en op
de berg Ebal oprichten. 5Dan moet gij daar voor
Jahweh, uw God, een altaar bouwen. Het moet
een altaar van stenen zijn, die ge niet met ijzer
moogt bewerken; 6 ge moet het altaar van Jah-
weh, uw God, van ongehouwen stenen bouwen.
En nadat gij daarop een brandoffer voor Jahweh,
uw God, hebt opgedragen, 7 moet ge vredeoffers
slachten, daar een maaltijd houden en vrolijk
zijn voor het aanschijn van Jahweh, uw God.
8 Dan moet ge op die stenen alle woorden van
deze Wet schrijven, duidelijk en klaar. 9 Nu
spraken Moses en de levietische priesters tot
heel Israël: Zwijg Israël, en luister! Heden zijt
gij het volk van Jahweh, uw God, geworden.
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10 Luister dus naar de stem van Jahweh, uw
God, en onderhoud zijn geboden en bepalingen,
die ik u heden opleg. 11 Daarna gaf Moses
op die eigen dag het volk het volgende bevel:
12 Wanneer ge de Jordaan zijt overgetrokken,
moeten Simeon, Levi, Juda, Issakar, Josef en
Benjamin op de berg Gerizzim post vatten, om
het volk te zegenen; 13 en Ruben, Gad, Aser,
Zabulon, Dan en Neftali op de berg Ebal voor
de vervloeking. 14 Dan moeten de levieten
met luider stem aan alle mannen van Israël
plechtig verkonden: 15 Vervloekt de man, die
een gesneden of gegoten beeld, zo’n gruwel voor
Jahweh, zo’n kunstenaarsmaaksel, vervaardigt,
en het heimelijk opstelt. En heel het volk zal
antwoorden en zeggen: Amen! 16 Vervloekt,
die zijn vader en moeder veracht. En heel het
volk zal zeggen: Amen! 17 Vervloekt, die de
grens van zijn naaste verlegt. En heel het volk
zal zeggen: Amen! 18 Vervloekt, die een blinde
op een dwaalweg voert. En heel het volk zal
zeggen: Amen! 19 Vervloekt, die het recht van
vreemdeling, wees en weduwe verkracht. En
heel het volk zal zeggen: Amen! 20 Vervloekt,
die gemeenschap houdt met de vrouw van zijn
vader; want hij slaat het dek van zijn vader op.
En heel het volk zal zeggen: Amen! 21 Vervloekt,
die een beest misbruikt, welk dan ook. En heel
het volk zal zeggen: Amen! 22 Vervloekt, die
gemeenschap houdt met zijn zuster, de dochter
van zijn vader, of die zijner moeder. En heel
het volk zal zeggen: Amen! 23 Vervloekt, die
gemeenschap houdt met zijn schoonmoeder. En
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heel het volk zal zeggen: Amen! 24 Vervloekt, die
zijn naaste in het geheim vermoordt. En heel
het volk zal zeggen: Amen! 25 Vervloekt, die
een geschenk aanneemt, om onschuldig bloed te
vergieten. En heel het volk zal zeggen: Amen!
26 Vervloekt, die de woorden van deze Wet niet
gestand doet, en ze niet volbrengt. En heel het
volk zal zeggen: Amen!

28
1 Wanneer gij dus aan Jahweh, uw God,

gehoorzaamt, en alle geboden, die ik u heden
geef, zorgvuldig onderhoudt, dan zal Jahweh, uw
God, u boven alle volken der aarde verheffen,
2 en zullen al de volgende zegeningen over u
neerdalen en u ten deel vallen, omdat gij luistert
naar Jahweh, uw God. 3 Gezegend gij in de stad,
gezegend ook op het land. 4 Gezegend de vrucht
van uw schoot, de vrucht van uw land en de
vrucht van uw vee, de dracht van uw runderen
en de worp van uw schapen. 5 Gezegend uw
korf en uw trog. 6 Gezegend gij bij uw komen,
gezegend ook bij uw gaan! 7 Jahweh zal de
vijanden, die tegen u opstaan, voor u verslaan
en aan u overleveren; langs één weg trekken zij
tegen u op, langs zeven wegen vluchten ze voor
u weg. 8 Jahweh zal voor u zijn zegen ontbieden,
over uw voorraadschuren en over al het werk
uwer handen; Hij zal u zegenen in het land, dat
Jahweh, uw God, u gaat geven. 9 Jahweh zal
u tot zijn heilig volk maken, zoals Hij u heeft
gezworen, wanneer gij de geboden van Jahweh,
uw God, onderhoudt, en zijn wegen bewandelt;
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10 en alle volken der aarde zullen u vrezen,
wanneer ze zien, dat de naam van Jahweh over
u is uitgeroepen. 11 Jahweh zal u een rijke
overvloed geven van de vrucht van uw schoot,
de vrucht van uw vee, de vrucht van uw grond
in het land, dat Jahweh aan uw vaderen onder
ede beloofd heeft, u te geven. 12 Jahweh zal voor
u de hemel als zijn rijke schatkamer openen, om
op de juiste tijd regen aan uw land te schenken
en al de arbeid uwer handen te zegenen, zodat
gij aan talrijke volken kunt lenen, maar zelf niets
ter leen hoeft te vragen. 13 Jahweh zal u tot kop
maken en nimmer tot staart; gij zult alleen maar
omhoog gaan en nooit naar omlaag, wanneer
gij gehoorzaamt aan de geboden van Jahweh,
uw God, die ik u heden geef, en ze nauwgezet
onderhoudt; 14 wanneer gij niet afwijkt, rechts
noch links, van al wat ik u heden gebied, geen
vreemde goden achterna loopt en dient. 15Maar
wanneer ge niet gehoorzaamt aan Jahweh, uw
God, en zijn geboden en bepalingen, die ik u
heden geef, niet nauwgezet onderhoudt, dan
zullen al de volgende vervloekingen u treffen
en teisteren. 16 Vervloekt zult gij zijn in de
stad, en vervloekt op het land. 17 Vervloekt
uw korf en uw trog. 18 Vervloekt de vrucht
van uw schoot en de vrucht van uw land,
de dracht van uw runderen en de worp van
uw schapen. 19 Vervloekt zult gij zijn bij uw
komen, en vervloekt bij uw gaan! 20 Jahweh
zal vloek, verwarring en schrik over u zenden
bij al het werk uwer handen, dat gij verricht,
totdat gij verdelgd en spoedig vernietigd zijt om
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de boosheid van uw gedrag, omdat gij Mij hebt
verlaten. 21 Jahweh zal u de pest op het lijf jagen,
totdat Hij u heeft uitgemoord uit het land, dat gij
thans in bezit gaat nemen. 22 Jahweh zal u slaan
met tering, koorts, koudvuur en ontsteking, met
droogte, korenbrand en verdorring; die zullen
u achtervolgen, totdat gij eraan te gronde gaat.
23 De hemel boven uw hoofd zal van koper
worden, de aarde onder uw voeten van ijzer;
24 Jahweh zal zand op uw land laten regenen,
en stof zal van de hemel op u neerslaan, totdat
gij verdelgd zijt. 25 Jahweh zal u door uw
vijanden laten verslaan; langs één weg zult ge
tegen hen optrekken, langs zeven wegen voor
hen wegvluchten. Door alle koninkrijken der
aarde zult ge worden mishandeld. 26 Uw lijken
zullen tot aas strekken aan alle vogels in de lucht
en aan de beesten op aarde, en niemand zal ze
verjagen. 27 Jahweh zal u slaan met egyptische
zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan
ge niet kunt genezen. 28 Jahweh zal u slaan
met waanzin, blindheid, verdwazing, 29 zodat
ge midden op de dag zult rondtasten, zoals een
blinde tast in het duister, en gij op geen uwer
wegen vooruitkomt, maar ge altijd door slechts
verdrukt en beroofd wordt, en niemand u helpt.
30 Ge zult u met een vrouw verloven, maar
een ander zal haar bezitten; een huis bouwen,
maar er niet in wonen; een wijngaard planten,
maar er niet van genieten. 31 Uw rund zal
voor uw ogen worden geslacht, maar ge krijgt
er niets van te eten; uw ezel zal in uw bijzijn
worden geroofd, en keert niet tot u terug; uw
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kudde wordt aan uw vijanden gegeven, zonder
dat iemand u helpt. 32 Uw zonen en dochters
zullen aan een ander volk worden uitgeleverd;
gij zult het met eigen ogen zien en steeds naar
hen smachten, doch machteloos zijn. 33 Een
volk, dat ge niet kent, zal de vruchten van
uw bodem en van al uw arbeid verslinden,
terwijl gij altijd door zó wordt verdrukt en
mishandeld, 34 dat ge waanzinnig wordt, van
wat uw ogen aanschouwen. 35 Jahweh zal u
slaan met kwaadaardige zweren op knieën en
heupen, waarvan ge niet kunt genezen, van uw
voetzool tot uw schedel. 36 Jahweh zal u en
uw koning, dien gij over u aanstelt, naar een
volk laten brengen, dat gij noch uw vaderen
hebben gekend. Daar zult ge vreemde goden
moeten dienen van hout en steen, 37 en een hoon,
een schimp en een spot onder alle volken zijn,
waar Jahweh u heenvoert. 38 Veel zaad zult ge
naar het veld dragen, maar weinig oogsten, want
de sprinkhaan zal het vernielen; 39 wijngaarden
planten en bewerken, maar geen wijn ervan
drinken noch opslaan, want de rupsen vreten ze
kaal; 40 olijfbomen bezitten over heel uw gebied,
maar u niet zalven met olie, want uw olijven
vallen af. 41 Zonen en dochters zult ge ver-
wekken, maar ze niet kunnen behouden, want
ze gaan de gevangenschap in. 42 Al uw bomen
en veldvruchten vallen aan het ongedierte ten
prooi. 43 De vreemdeling, die in uw midden
woont, zal zich boven u verheffen, hoger en
hoger, maar gij zult dieper en dieper zinken;
44 hij zal aan u lenen, maar gij niet aan hem,
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hij zal de kop zijn, maar gij de staart. 45 Al
deze vervloekingen zullen over u komen, u
achtervolgen en treffen, totdat gij verdelgd zijt,
omdat gij niet hebt geluisterd naar Jahweh, uw
God, en zijn geboden en bepalingen, die Hij
u gaf, niet onderhieldt. 46 Dan zullen zij de
tekenen en wonderen zijn onder u en uw kroost
voor altijd en immer! 47 Omdat gij bij al de
overvloed niet blijmoedig en gaarne Jahweh, uw
God, hebt gediend, 48 zult gij met honger en dorst,
in naaktheid en nijpend gebrek uw vijanden
moeten dienen, die Jahweh op u afzendt, en legt
Hij een ijzeren juk op uw nek, totdat Hij u heeft
vernietigd. 49 Jahweh zal een volk op u loslaten
van de uiterste grenzen der aarde, en het schiet
neer als een arend; een volk waarvan ge de taal
niet verstaat, 50 een meedogenloos volk, dat geen
grijsaard ontziet, en geen erbarmen heeft met
den knaap. 51 Het zal de vrucht van uw vee
en de vrucht van uw akker verslinden, totdat
gij vernietigd zijt. Het zal u geen koren, geen
most en geen olie overlaten, geen dracht van uw
runderen, geen worp van uw schapen, totdat het
u heeft verdelgd. 52 Het zal u benauwen in al
uw poorten, totdat in heel uw land uw hoge en
sterke muren, waarop gij vertrouwt, in puin zijn
gevallen; het zal u belegeren in al de steden van
heel uw land, dat Jahweh, uw God, aan u gaf.
53 Dan zult ge in de benauwdheid en de bek-
lemming, waarmee de vijand u knelt, de vrucht
van uw schoot verslinden, het vlees van uw
zonen en dochters eten, die Jahweh u gaf. 54 De
meest verwende en verwijfde onder u zal het zijn
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eigen broer misgunnen, het misgunnen aan de
vrouw in zijn armen en zijn andere kinderen,
die hij heeft overgelaten, 55 en aan geen hunner
iets van het vlees van zijn telgen afstaan, dat
hij verslindt, omdat hem anders niets rest in
de benauwdheid en beklemming, waarmee uw
vijand u binnen al uw poorten beknelt. 56 De
meest verwende en vertroetelde vrouw onder u,
zo verwend en vertroeteld, dat zij zelfs haar voet
niet op de grond durft zetten, zal aan haar man
in haar armen, aan haar zoon en haar dochter,
57 de nageboorte uit haar schoot misgunnen,
misgunnen het kind, dat zij baart, omdat zij bij
het nijpend gebrek hen zelf heimelijk verslindt
in de benauwdheid en de beklemming, waarmee
de vijand u binnen al uw poorten beknelt.
58 Wanneer ge dus al de woorden van deze Wet,
die in dit boek zijn beschreven, niet nauwgezet
onderhoudt, en deze heerlijke en ontzaglijke
Naam van Jahweh, uw God, niet vreest, 59 dan
zal Jahweh u en uw kroost verschrikkelijk treffen
met grote en aanhoudende plagen, met vreselijke
en ongeneeslijke kwalen. 60 Dan zal Hij al de
egyptische ziekten, waarvoor ge zo bang zijt,
over u uitstorten, en zij laten u niet meer los.
61 Ook met alle andere ziekten en plagen, die in
dit wetboek niet eens staan vermeld, zal Jahweh
u blijven bezoeken, totdat gij vernietigd zijt,
62 en slechts met weinigen zijt overgebleven, in
plaats van talrijk te zijn als de sterren aan de
hemel, omdat ge niet hebt geluisterd naar de
stem van Jahweh, uw God! 63 En zoals Jahweh
er vreugde in vond, u goed te doen en u talrijk
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te maken, zo zal Jahweh er vreugde in vinden,
u te vernietigen en te verdelgen. Dan zult gij
weggesleept worden uit het land, dat ge in bezit
gaat nemen. 64 Jahweh zal u onder alle volken
verstrooien van het ene uiteinde der aarde tot
het andere, en ge zult daar vreemde goden
moeten dienen van hout en steen, die gij noch
uw vaderen hebben gekend. 65 Ook onder die
volken zult ge niet ongestoord kunnen wonen,
en zal er geen rust voor uw voeten zijn. Jahweh
zal u daar een sidderend hart, smachtende ogen
en een bekommerd gemoed bezorgen. 66 Gij zult
uw leven aan een draad zien hangen, nacht en
dag bevreesd zijn, en uw leven niet zeker. 67 Des
morgens zult ge zeggen: “Ach, was het maar
avond!” en des avonds: “Ach, was het maar
morgen!” om de angst, die uw hart vervult en
om het schouwspel, dat ge moet zien. 68 Op
schepen brengt Jahweh u terug naar Egypte, de
weg, waarvan ik u heb gezegd, dat ge die nooit
meer zult zien; daar zult ge aan uw vijanden
als slaven en slavinnen te koop worden geboden,
maar er zal niet eens een koper zijn.

29
1Dit zijn de woorden van het Verbond, dat Jah-

weh Moses beval, met de Israëlieten te sluiten
in het land van Moab, behalve het Verbond,
dat Hij met hen op de Horeb gesloten had.
2 Nu riep Moses heel Israël bijeen, en sprak tot
hen: Zelf hebt gij alles gezien, wat Jahweh voor
uw ogen in Egypte aan Farao, zijn dienaars en
heel zijn land heeft gedaan: 3 de grote rampen,
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de tekenen en machtige wonderen, die gij met
eigen ogen hebt aanschouwd. 4 Maar Jahweh
heeft u tot heden toe geen hart gegeven om te
verstaan, geen ogen om te zien, geen oren om
te horen. 5 Ik heb u veertig jaren lang door
de woestijn geleid; de kleren zijn niet aan uw
lijf, de schoenen niet aan uw voeten versleten;
6 ge hebt geen brood hoeven te eten en geen
wijn of sterke drank hoeven te drinken, opdat
gij zoudt weten, dat Ik, Jahweh, uw God ben!
7 En toen gij op deze plaats waart gekomen,
en Sichon, de koning van Chesjbon, en Og, de
koning van Basjan, tegen ons ten strijde waren
getrokken, versloegen wij hen, 8 namen hun
land in bezit, en gaven het als erfdeel aan de
zonen van Ruben en Gad en aan de halve stam
van Manasse. 9 Onderhoudt dus zorgvuldig de
woorden van dit Verbond, opdat ge voorspoed
moogt hebben bij al wat ge doet. 10 Heden staat
gij allen voor het aanschijn van Jahweh, uw God:
met uw hoofden en rechters, uw oudsten en
leiders, met alle mannen van Israël, 11 met uw
kinderen en vrouwen, met uw vreemdelingen,
die in uw kamp vertoeven, van uw houthakker
af tot uw waterdrager toe. 12 Thans treedt gij
toe tot het Verbond van Jahweh, uw God, en
tot het eedverdrag, dat Jahweh, uw God, met u
sluit, 13 om u heden tot zijn volk te verheffen
en uw God te zijn, zoals Hij het u heeft beloofd
en aan uw vaderen, aan Abraham, Isaäk en
Jakob gezworen heeft. 14Maar niet met u alleen
sluit Ik dit Verbond en dit eedverdrag, 15 maar
zowel met hen, die thans met ons staan voor
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het aanschijn van Jahweh, onzen God, als met
hen, die heden hier niet met ons zijn. 16 Gij
weet toch, hoe wij in het land van Egypte hebben
vertoefd, en midden door de volken gezworven,
waar gij doorheen zijt gekomen, 17 hoe gij hun
gruwelen hebt moeten aanschouwen, en hun
schandgoden van hout en steen, van zilver en
goud, die zij hadden. 18 Moge er heden onder
u geen man en geen vrouw, geen geslacht en
geen stam zijn, die zijn hart afwendt van Jahweh,
onzen God, om de goden van die volken te gaan
dienen, en moge er onder u geen wortel zijn,
die gift en bitterheid doet ontspruiten. 19 En
wanneer iemand de woorden van dit eedverdrag
hoort en zichzelf in stilte gelukkig durft prijzen
en zegt: “Ik zal vrede genieten, hoewel ik
wandel in de verstoktheid mijns harten!” en
hij zo de oorzaak wordt, dat het besproeide
met het dorstige wordt uitgerukt, 20 dan zal
Jahweh het hem nimmer willen vergeven; maar
Jahweh’s toorn en ijverzucht zullen tegen zo
iemand ontbranden, en al de vervloekingen, die
in dit boek staan beschreven, zullen hem verplet-
teren. Jahweh zal zijn naam wegvagen onder
de hemel, 21 hem uit alle stammen van Israël
afzonderen, om hem in het verderf te storten,
naar alle vervloekingen van het Verbond, die
in dit boek staan beschreven. 22 En wanneer
het toekomstige geslacht, uw zonen die na u
opstaan, en de buitenlander, die uit een ver land
is gekomen, de plagen van dit land zullen zien,
en de ziekten, waarmee Jahweh het teistert, dan
zullen ze zeggen: 23 Heel het land is zwavel
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en zout en een brandende puinhoop; niets kan
er worden gezaaid, niets schiet er op en geen
kruid kan er groeien; het is een verwoesting
als van Sodoma en Gomorra, Adma en Seboïm,
die Jahweh in zijn gramschap en woede ten
onderste boven gekeerd heeft. 24 En als al de
volken zullen vragen: Waarom heeft Jahweh dit
land zo behandeld, en waarom is deze grimmige
toorn ontstoken? 25 Dan zal men antwoorden:
“Omdat zij het Verbond van Jahweh, den God
hunner vaderen, hebben verzaakt, dat Hij met
hen had gesloten, toen Hij hen uit het land
van Egypte leidde; 26 omdat zij vreemde goden
hebben gevolgd en gediend, en goden hebben
vereerd, die zij niet hadden gekend, en die Hij
hun niet had gegeven: 27 daarom is de toorn
van Jahweh losgebarsten over dit land, en heeft
Hij alle vervloekingen er over uitgestort, die
in dit boek staan beschreven; 28 daarom heeft
Jahweh ze in zijn toorn en gramschap en zijn
grimmige woede weggerukt van hun grond, en
ze weggeslingerd naar een ander land, waar ze
heden nog zijn!” 29 Wat verborgen is, ligt bij
Jahweh, onzen God; maar wat geopenbaard is,
blijft eeuwig voor ons en onze kinderen van
kracht, opdat wij alle woorden van deze Wet
onderhouden.

30
1 Maar wanneer al deze woorden met zegen

en vloek, die ik u heb voorgehouden, over u
zijn gekomen, en gij ze te midden der volken,
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waarheen Jahweh, uw God, u zal hebben ver-
dreven, ter harte zult nemen, 2 wanneer gij u
dan bekeert tot Jahweh, uw God, en gij met
uw kinderen van ganser harte en met heel
uw ziel Hem gehoorzaamt in alles, wat ik u
heden gebood, 3 dan zal Jahweh, uw God, uw
lot ten beste keren, zich uwer ontfermen, en u
weer bijeen brengen uit alle volken, waarheen
Jahweh, uw God, u verstrooide. 4 En al waart
ge verbannen naar het eind van de hemel,
Jahweh, uw God, brengt u vandaar bijeen en
haalt u vandaar terug. 5 Jahweh, uw God, zal
u terugbrengen naar het land, dat uw vaderen
hebben bezeten; gij zult het bezitten en Hij zal
u nog meer weldaden bewijzen en nog talrijker
maken dan uw vaderen. 6 Dan zal Jahweh, uw
God, uw hart en dat van uw kroost besnijden, om
Jahweh, uw God, met heel uw hart en heel uw
ziel te beminnen, opdat gij weer opleeft. 7 Dan
zal Jahweh, uw God, al deze vervloekingen over
uw vijanden brengen, over hen, die u haten en
u hebben vervolgd; 8 dan zult gij weer naar
Jahweh luisteren, en al zijn geboden, die ik u
heden geef, onderhouden. 9 Dan zal Jahweh,
uw God, u overvloed schenken in al het werk
uwer handen, in de vrucht van uw schoot, de
vrucht van uw runderen, en de vrucht van uw
grond. Want Jahweh zal er weer vreugde in
vinden, u goed te doen, zoals Hij er vreugde in
vond, goed te doen aan uw vaderen, 10 omdat gij
luistert naar Jahweh, uw God, zijn geboden en
bepalingen onderhoudt, die in dit wetboek staan
opgetekend, en met heel uw hart en met heel uw
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ziel u bekeert tot Jahweh, uw God. 11Waarachtig,
de geboden, die ik u heden geef, zijn voor u niet
te hoog of buiten uw bereik. 12 Zij liggen niet
in de hemel, zodat gij kunt zeggen: “Wie stijgt
voor ons op naar de hemel, om ze voor ons te
gaan halen en ons te verkonden, opdat wij ze
kunnen volbrengen?” 13 Ze liggen niet aan de
overkant van de zee, zodat gij kunt zeggen: “Wie
steekt voor ons over naar de andere kant van
de zee, om ze voor ons te gaan halen en ze ons
te verkonden, opdat wij ze kunnen volbrengen?”
14Neen, het woord is voor u heel dichtbij; het ligt
in uw mond en uw hart, zodat gij het ook kunt
volbrengen. 15Zie, ik heb u heden leven en geluk,
dood en ongeluk voorgehouden. 16 Zo gij luistert
naar de geboden van Jahweh, uw God, die ik u
heden geef, zo gij Jahweh, uw God, bemint, zijn
wegen bewandelt en zijn geboden, bepalingen
en voorschriften onderhoudt, dan zult gij leven,
en talrijk worden, en zal Jahweh, uw God, u
zegenen in het land, dat gij thans in bezit gaat
nemen. 17 Zo gij echter uw hart afwendt en
niet wilt luisteren, zo gij u laat verleiden, om
vreemde goden te aanbidden en te dienen, 18dan
kondig ik u heden aan, dat gij geheel te gronde
zult gaan, en gij niet lang zult blijven in het land,
dat gij aan de overkant van de Jordaan in bezit
gaat nemen. 19 Ik roep heden plechtig hemel
en aarde tegen u tot getuigen, dat ik u leven
en dood, zegen en vloek heb voorgehouden!
Kies dus het leven, opdat gij en uw kroost het
leven moogt hebben, 20 door Jahweh, uw God, te
beminnen, Hem te gehoorzamen, aan Hem u te
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hechten. Want daarvan hangt uw leven af en uw
lang verblijf in het land, dat Jahweh onder ede
beloofd heeft, aan uw vaderen, aan Abraham,
Isaäk en Jakob te geven.

31
1 Toen Moses zijn rede tot heel Israël had

beëindigd, 2 vervolgde hij tot hen: Ik ben nu
honderd twintig jaar oud; ik heb geen kracht
meer, om op te trekken en terug te keren, en
Jahweh heeft mij gezegd: “Gij zult de Jordaan
niet oversteken”. 3 Maar Jahweh, uw God, zal
voor u uit naar de overkant gaan, en deze
volken voor u vernietigen, zodat gij ze zult
onderwerpen. Josuë zal aan uw spits naar de
overkant trekken, zoals Jahweh gezegd heeft,
4 en Jahweh zal met hen handelen, zoals Hij
met Sichon en Og, de koningen der Amorieten,
die Hij heeft verdelgd, en met hun land heeft
gedaan. 5 Jahweh zal ze aan u overleveren, en
gij moet met hen handelen, juist zoals ik het u
heb bevolen! 6 Weest moedig en dapper, vreest
ze niet en weest niet bang! Want Jahweh, uw
God, trekt zelf met u mee; Hij zal u zijn hulp
niet onthouden, noch u verlaten. 7 Toen riep
Moses Josuë, en zei hem in tegenwoordigheid
van heel Israël: Weesmoedig en dapper; want gij
zult dit volk het land binnenleiden, dat Jahweh
onder ede hun vaderen beloofd heeft hun te
geven; en het onder hen verdelen. 8 Jahweh zal
zelf voor u uitgaan; Hij zal u bijstaan, en u zijn
hulp niet onthouden, noch u verlaten. Vrees dus
niet en wees niet kleinmoedig! 9 Daarna schreef
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Moses deze Wet op, en gaf ze aan de priesters, de
zonen van Levi, die de verbondsark van Jahweh
droegen, en aan alle oudsten van Israël. 10 En
Moses gebood hun: Om de zeven jaren, op de
vastgestelde tijd in het jaar van kwijtschelding,
op het loofhuttenfeest, 11 wanneer heel Israël
voor het aanschijn van Jahweh, uw God, ver-
schijnt op de plaats, die Hij zal uitverkiezen,
moet gij deze Wet in tegenwoordigheid en ten
aanhoren van heel Israël voorlezen. 12 Dan
moet ge het volk, mannen, vrouwen, en kinderen
met de vreemden, die binnen uw poorten zijn,
bijeenroepen, opdat zij het horen en Jahweh, uw
God, leren vrezen, en ieder woord van deze Wet
zorgvuldig volbrengen. 13 Zelfs hun kinderen,
die nog geen begrip hebben, moeten toehoren,
en Jahweh, uw God, leren vrezen, zo lang gij
leeft in het land, dat gij aan de overkant van de
Jordaan in bezit gaat nemen. 14Nu sprak Jahweh
tot Moses: Zie, de dag van uw dood is nabij.
Roep Josuë en gaat samen de openbaringstent
binnen; dan zal Ik hem in zijn ambt aanstellen.
Moses en Josuë gingen dus de openbaringstent
binnen. 15 En Jahweh verscheen in de tent
in een wolkkolom, die aan de ingang van de
tent bleef staan. 16 Daarna sprak Jahweh tot
Moses: Zie, wanneer gij bij uw vaderen zult
rusten, zal dit volk in opstand komen en de
vreemde goden nalopen van het land, waarheen
het nu optrekt; het zal Mij verlaten, en mijn
Verbond verbreken, dat Ik met hen heb gesloten.
17 Dan zal mijn toorn tegen hen ontbranden;
en Ik zal hen verlaten en mijn aanschijn voor
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hen verbergen, zodat zij tot een aas zullen
worden, en talloze rampen en noden hen treffen.
Op die dag zal het zeggen: Omdat mijn God
niet in mijn midden vertoeft, word ik door die
rampen getroffen. 18 Maar op die dag zal Ik
mijn aanschijn verborgen houden, om al het
kwaad, dat het heeft bedreven, door zich tot
vreemde goden te wenden. 19Nu dan, schrijf het
volgende lied voor hen op, leer het Israëls zonen
en leg het hun in de mond, opdat dit lied voor
Mij tegen Israëls kinderen zal kunnen getuigen.
20 Want Ik zal hen in het land brengen, dat Ik
aan hun vaderen onder ede beloofd heb hun te
geven, een land, dat druipt van melk en honing;
maar wanneer het zich zat heeft gegeten en vet
is geworden, zal het zich tot vreemde goden
wenden, om die te dienen, doch Mij verachten
en mijn Verbond verbreken. 21 Wanneer dan
talloze rampen en noden hen treffen, zal dit
lied tegen hen getuigen. Daarom mag het niet
worden vergeten, niet verdwijnen uit de mond
van uw kroost. Want Ik ken hun gedachten, die
zij zelfs heden al koesteren, nog eer Ik ze in
het land heb gebracht, dat Ik aan hun vaderen
onder ede beloofd heb! 22 Nog op diezelfde
dag schreef Moses dit lied, om het aan Israëls
kinderen te leren. 23 Toen stelde Hij Josuë aan,
den zoon van Noen, en sprak: Wees dapper
en moedig; want gij zult de kinderen Israëls
het land binnenleiden, dat Ik hun onder ede
beloofd heb, en Ik zal u bijstaan. 24 En toen
Moses de woorden van dit lied ten einde toe
te boek had gesteld, 25 gaf hij aan de levieten,
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die de verbondsark van Jahweh droegen, het
bevel: 26 Neemt dit boek met het lied, en legt
het naast de verbondsark van Jahweh, uw God,
om daar tegen u te getuigen. 27 Want ik ken uw
weerspannigheid en hardnekkigheid. Zie, terwijl
ik nog levend bij u vertoefde, zijt gij al tegen
Jahweh weerspannig geweest; wat zal het dan
wezen na mijn dood. 28 Ontbiedt dus de oudsten
van uw stammen en uw leiders bij mij; ik wil hun
deze woorden verkonden, en hemel en aarde
tegen hen tot getuigen nemen. 29 Want ik weet,
dat gij na mijn dood zwaar zult zondigen, en de
weg zult verlaten, die ik u heb voorgeschreven,
en dat u later onheil zal treffen, omdat gij kwaad
zult doen in de ogen van Jahweh, en Hem zult
tarten door het maaksel uwer handen. 30 Toen
zong Moses ten aanhoren van heel de gemeente
van Israël dit lied ten einde toe:

32
1 Hoort hemelen, want ik ga spreken, Luister,

aarde, naar de woorden van mijn mond; 2 Mijn
leerdicht strome neer als de regen, Mijn rede
druppele als de dauw, Als neerslag op het jonge
gras, Als een stortbui op het groene kruid. 3Want
Jahweh’s naam wil ik verkonden; Geeft eer aan
onzen God! 4 De Rots is Hij, volmaakt in zijn
werken, Want al zijn wegen zijn gerecht; Een
God van trouw en zonder bedrog, Rechtvaardig
en gerecht is Hij. 5 Maar zijn ontaarde zonen
stonden tegen Hem op, Dat vals en bedorven
geslacht! 6 Durft gij Jahweh zó vergelden, Gij
dwaas en onverstandig volk? Is Hij niet uw
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vader, die u geschapen, Die u gemaakt heeft,
en u heeft gegrond? 7 Herinner u de dagen
van weleer, Gedenk de jaren van vroegere ges-
lachten; Vraag het uw vader, hij zal het u melden,
Uw grijsaards, zij zullen het u zeggen: 8 Toen de
Allerhoogste aan de volken hun erfdeel gaf, En
de kinderen der mensen scheidde, Toen stelde
Hij de grenzen der volken vast, Naar het aantal
der zonen Gods; 9 Maar het deel van Jahweh
was zijn volk, Jakob was zijn erfdeel, 10 Hij
vond hem in een woestenij In de eenzaamheid,
bij het huilen der steppe. Hij heeft hem met
zorgen omringd, en vertroeteld, Als de appel van
zijn oog hem bewaard; 11 Als een adelaar, die
zijn nest wil lokken, En boven zijn jongen blijft
zweven, Zijn vleugels spreidt, en ze opneemt, Ze
draagt op zijn wieken. 12 Alleen Jahweh heeft
hem geleid, Geen vreemde god stond hem bij!
13Hij liet hem de toppen der aarde bestijgen, De
vruchten eten van het veld, Hem honing zuigen
uit een rots, En olie uit een harde steen. 14 Van
de room der runderen en de melk der schapen,
Van het vet van lammeren en rammen, Van de
stieren van Basjan, van de bokken En van het
vette merg van graan, Van het druivenbloed, van
de wijn, die ge dronkt, Zijt gij vet geworden, dik
en gemest. 15 Toen Jakob gegeten had, verzadigd
was, Jesjoeroen vet was geworden, sloeg hij
achteruit, En verwierp hij zijn God, die hem had
geschapen; Versmaadde hij de Rots van zijn heil.
16 Zij prikkelden Hem met vreemde goden, Met
hun gruwelen tartten zij Hem. 17Zij offerden aan
duivels, aan goden van niets, Goden, die zij nooit
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hadden gekend: Nieuwelingen, eerst onlangs
gekomen, Voor wie uw vaderen nooit hadden
gevreesd. 18 Maar de Rots, die u verwekte, hebt
ge vergeten, Vergeten den God, die u baarde!
19 God zag het, en verwierp Uit gramschap zijn
zonen en dochters. 20 Hij sprak: Ik zal voor
hen mijn aanschijn verbergen, En wil zien, wat
hun einde zal zijn; Want zij zijn een bedorven
geslacht, Trouweloze kinderen! 21 Zij hebben
Mij geprikkeld door een god van niets, Mij door
hun ijdelheden getart. Maar Ik zal hen prikkelen
door een volk van niets, Hen tarten door een
ijdel volk; 22 Want een vuur is ontvlamd in
mijn woede, Dat tot het diepst van het dodenrijk
brandt! Het zal de aarde met haar gewassen
verteren, De grondvesten der bergen verzengen.
23 Ik zal hen overstelpen met rampen, Mijn pijlen
verschieten tegen hen; 24 Zij zullen uitgeput
worden door honger, Verteerd door koorts en
giftige pest. Tanden van wilde beesten laat
Ik tegen hen los, Met venijn van serpenten
in het stof; 25 Buiten moordt het zwaard hen
uit, De schrik binnenshuis: Jongemannen als
maagden Zuigelingen met grijsaards. 26 Ik had
zeker gezegd: Ik vaag ze weg, Laat zelfs hun
gedachtenis onder de mensen verdwijnen, 27 Zo
Ik de hoon van den vijand niet vreesde, Hun
tegenstanders het niet verkeerd zouden ver-
staan, En zouden zeggen: Het was onze machtige
hand, Niet Jahweh heeft dit alles gedaan! 28Want
ze zijn een volk, dat het begrip heeft verloren,
En zonder verstand; 29Waren ze wijs, ze zouden
het hebben begrepen, En hun krijgsgeluk hebben
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verstaan. 30Hoe toch zou één er duizend hebben
vervolgd, En twee er tienduizend op de vlucht
kunnen jagen, Zo hun Rots ze niet had prijs-
gegeven? En Jahweh ze niet had overgeleverd?
31 Want niet als onze Rots is de hunne: Dat
erkennen onze vijanden zelf! 32 Neen, van
Sodoma’s wijnstok stammen hun ranken, En van
Gomorra’s wingerd: Hun druiven zijn giftige
bessen, Hun trossen vol bitterheid. 33 Drakengif
is hun wijn, Dodelijk addervenijn. 34Ligt dat niet
bij Mij bewaard In mijn schatkamers verzegeld
35 Voor de dag van wraak en vergelding, Voor
de tijd, dat hun voeten wankelen? Want nabij
is de dag van hun ondergang, Wat hun bereid
is, snelt toe! 36 Want Jahweh schaft recht aan
zijn volk En ontfermt zich over zijn dienaars,
Wanneer Hij ziet dat hun kracht is geweken, En
er geen slaaf en geen vrije meer is. 37Dan zal Hij
zeggen: Waar zijn nu hun goden, De rots, tot wie
zij hun toevlucht namen: 38 Die het vet van hun
slachtoffers aten, En de wijn van hun plengoffers
dronken? Laat hen opstaan en u helpen, Een
schutse voor u zijn! 39 Ziet nu, dat Ik, Ik het ben,
En dat er geen God naast Mij is: Ik dood en maak
levend, verbrijzel en heel! En er is niemand, die
redt uit mijn hand! 40 Waarachtig, Ik hef mijn
hand naar de hemel, En zeg: Zowaar Ik eeuwig
leef! 41 Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard
heb gewet, En mijn hand naar het strafgericht
grijpt, Zal Ik mij wreken op mijn vijand, En die
Mij haten, doen boeten. 42 Dan maak Ik mijn
pijlen dronken van bloed, En mijn zwaard zal
vlees verslinden: Van het bloed der verslagenen
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en gevangenen, Van het hoofd der vijandelijke
vorsten. 43 Stemt, naties, een jubelzang aan voor
zijn volk, Omdat Hij het bloed van zijn dienaren
wreekt, Wraak aan zijn vijanden oefent Maar
het land van zijn volk vergiffenis schenkt! 44 Zo
trad Moses met Josuë, den zoon van Noen, naar
voren, en zong al de woorden van dit lied ten
aanhoren van het volk. 45 En toen Moses al
deze woorden ten einde toe voor heel Israël
had gesproken, 46 zeide hij hun: Neemt al de
vermaningen, die ik u heden heb ingeprent, ter
harte, en beveelt uw zonen, al de woorden van
deze Wet nauwgezet te volbrengen. 47 Want het
is geen ijdel woord voor u, maar het betekent
uw leven; slechts door dit woord zult ge lang in
het land kunnen wonen, dat ge aan de overkant
van de Jordaan in bezit gaat nemen. 48 Nog op
diezelfde dag sprak Jahweh tot Moses: 49 Bestijg
hier het gebergte Abarim, de berg Nebo in
het land Moab en tegenover Jericho, en werp
een blik over het land Kanaän, dat Ik aan de
kinderen Israëls in eigendom ga geven. 50 Dan
zult ge op de berg, die ge bestijgt, sterven en
verzameld worden bij uw volk, zoals uw broeder
Aäron op de berg Hor is gestorven en bij zijn volk
is verzameld. 51Want gij beiden zijt Mij ontrouw
geweest te midden van Israëls kinderen bij het
water van Meribat-Kadesj in de woestijn van Sin,
en hebt Mij niet als heilig behandeld te midden
van Israëls kinderen. 52 Gij zult het land, dat
Ik aan Israëls kinderen zal geven, voor u zien
liggen, maar het niet binnengaan.
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33
1 Dit is de zegen, die Moses, de man Gods,

voor zijn dood over Israëls kinderen uitsprak.
2 Hij zeide: Toen Jahweh van de Sinaï kwam,
Voor zijn volk van Seïr oprees, Van het gebergte
Paran verscheen, Van Meribat-Kadesj optrok:
Schoot een laaiend vuur uit zijn rechterhand,
3 En vernielde zijn gramschap de volken. Maar
al zijn heiligen waren in uw hand, En zaten neer
aan uw voeten; Het volk nam uw uitspraken
aan. 4 En Moses gaf ons een wet. De gemeente
van Jakob werd zijn bezit 5 Hij zelf werd koning
in Jesjoeroen Toen de hoofden van het volk
zich verzamelden, De stammen van Israël zich
aaneen sloten. Over Ruben sprak hij: 6 Moge
Ruben leven en niet sterven, Al telt hij slechts
weinig mannen. 7 Over Juda sprak hij aldus:
Hoor Jahweh het smeken van Juda, En verenig
hem met zijn volk, Strijd voor hem met eigen
hand, En help hem tegen zijn vijand. 8 Over
Levi sprak hij: Geef aan Levi uw Toemmim,
Uw Oerim aan uw gunsteling, Die Gij bij Massa
op de proef hebt gesteld, Met wie Gij bij het
water van Meriba hebt getwist; 9 Die van zijn
vader en moeder zeide: Ik zie ze niet; Die
zijn broeders niet erkende, En van zijn zoon
niets wilde weten. Maar die uw woord hebben
bewaard, Uw Verbond onderhouden! 10 Zij leren
aan Jakob uw voorschriften, En uw Wet aan
Israël. Zij brengen wierookgeur in uw neus,
En brandoffers op uw altaar. 11 Jahweh, zegen
zijn kracht, Heb welgevallen aan het werk zijner
handen, Verlam de heupen van zijn vijanden
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Van die hem haten, zodat ze geen stand houden.
12 Over Benjamin sprak hij: De lieveling van
Jahweh Zal in veiligheid bij Hem wonen; Hij
beschermt hem voor immer, En woont tussen
zijn heuvels. 13 Over Josef sprak hij: Zijn
land zij door Jahweh gezegend! Het kostelijkste
van de hemel daarboven, En van de zee die
zich uitstrekt omlaag, 14 Het kostelijkste dat de
zon doet ontspruiten, Het kostelijkste dat de
manen doen rijpen, 15Het beste der oude bergen,
Het kostelijkste der eeuwige heuvelen, 16 Het
kostelijkste der aarde met wat zij bevat, En de
genade van Hem, die in een doornstruik woonde,
Mogen komen op het hoofd van Josef, Op de
schedel van den vorst zijner broeders. 17 Als
het eerste jong van een stier is zijn pracht, Met
hoornen als die van een buffel; Daarmee stoot hij
volken neer, Allen, tot aan de grenzen der aarde.
Zo zijn de tienduizenden van Efraïm, Zo de
duizenden van Manasse! 18 Over Zabulon sprak
hij: Verheug u, Zabulon, over uw tochten, Gij
Issakar, over uw tenten. 19 Volken nodigen zij uit
op de berg, Om daar gerechte offers te brengen;
Want de overvloed der zeeën zuigen zij in, Met
de verborgen schatten van het strand. 20 Over
Gad sprak hij: Gezegend Hij, die Gad ruimte ver-
schaft, Zodat hij zich neervlijt als een leeuwin, En
arm en schedel verscheurt, 21Maar voor zich het
beste deel behoudt, Want een vorstelijk deel lag
daar bewaard. Hij kwam met de hoofden van
het volk Voltrok de gerechtigheid van Jahweh
En zijn gerichten met Israël samen. 22 Over
Dan sprak hij: Dan is een jonge leeuw, Die
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opspringt uit Basjan. 23 Over Neftali sprak hij:
Neftali is verzadigd van gunst, En vervuld van de
zegen van Jahweh, Het meer met de zuidstreek
is zijn bezit. 24 Over Aser sprak hij: De meest
gezegende zoon is Aser, De meest begunstigde
onder zijn broeders. Hij dompelt zijn voet in de
olie. 25 Van ijzer en koper zijn uw sloten, En heel
uw leven woont gij veilig. 26 Niemand is gelijk
aan God, O Jesjoeroen: Die de hemelen bestijgt
om u te helpen, De wolken in zijn majesteit!
27 Een toevlucht is de oude God, Met eeuwig
uitgestrekte armen. Hij dreef den vijand voor
u uit, En sprak: Verdelg! 28 Zo woonde Israël
zonder zorg, Jakobs bron in veiligheid, In een
land van koren en most, Waarop zijn hemel
dauw laat druppelen. 29 Israël, wie is gelukkig
als gij, Een volk door Jahweh gered? Hij is het
schild van uw hulp, Het zwaard van uw glorie:
Vijanden zullen u vleien En gij zult hun toppen
betreden.

34
1 Daarna klom Moses uit de vlakten van Moab

omhoog naar de berg Nebo, de top van de
Pisga, die tegenover Jericho ligt. Daar toonde
Jahweh hem het hele land: Gilad tot Dan, 2 heel
Neftali, het land van Efraïm en Manasse, het
hele land Juda tot aan de westelijke zee, 3 de
Négeb, de Jordaanstreek, de vlakte van Jericho,
of Palmenstad, tot Sóar toe. 4 En Jahweh sprak
tot hem: Dit is het land, dat Ik aan Abraham,
Isaäk en Jakob onder ede beloofd heb: “Aan
uw nageslacht zal Ik het geven!” Ik heb het
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u met eigen ogen laten aanschouwen, maar gij
zult daar niet binnengaan. 5 Toen stierf Moses,
de dienaar van Jahweh, in het land Moab, zoals
Jahweh het hem had gezegd. 6 Men begroef
hem in de vallei van het land Moab tegenover
Bet-Peor, maar tot op de dag van vandaag
weet niemand waar zijn graf is. 7 Moses was
honderd twintig jaar oud, toen hij stierf; maar
zijn oog was niet verzwakt, en zijn kracht niet
gebroken. 8 De Israëlieten beweenden Moses
in de vlakte van Moab dertig dagen lang, tot
de tijd van de rouwklacht over Moses voorbij
was. 9 Zeker, Josuë, de zoon van Noen, was
met de geest van wijsheid vervuld, daar Moses
hem de handen had opgelegd, en de kinderen
Israëls gehoorzaamden hem en deden alles wat
Jahweh Moses bevolen had 10Maar toch stond er
nooit meer een profeet in Israël op, zoals Moses,
met wien Jahweh van aanschijn tot aanschijn
heeft verkeerd; 11 zoals blijkt uit alle tekenen en
wonderen, die Jahweh hem opgedragen had in
Egypte voor Farao en al zijn dienaars en heel
zijn land te volbrengen; 12 en uit al de macht
en al de schrikwekkende daden, die Moses ten
aanschouwen van heel Israël heeft voltrokken.
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