
= En ik smeekte. 
- Deut. 3:23 – 7:11 
- Wordt gelezen op Shabbat Nachamu, de sabbat na Tisja Be’Av. 

Parasja: 

Va’etchanan



- Einde woestijntocht
- Aan de grens van het Beloofde Land
- Mozes houdt laatste toespraak. Is 120 jaar.
- Deuteronomium: 2de uitgave van de wet
- Uitleg en aandachtspunten uit Ex., Lev. en Num.

Veertig jaar na het vertrek uit  Egypte, op de 1ste dag van de 11de maand, 
sprak  Mozes  het volk van Israël toe. Deut. 1:3

Op de 24ste dag van de 11de maand, in het 2de regeringsjaar van koning  Darius:
- In een  visioen ziet Zacharia vier mannen op paarden.
- ‘Wanneer toont U erbarmen met  Jeruzalem? U bent al 70 jaar boos’.
- ‘Vol erbarmen keer ik terug. Tempel en stad worden herbouwd’. Zach. 1:7-17 

Veertig jaar                                           
na Egypte



 Mozes  sprak het volk van Israël toe                                                              
nadat hij koning Sichon, van de Amorieten, had verslagen, alsook 
koning  Og  van Basan. In  Moab begon  Mozes  het volk te onderrichten, 
duidelijk en uitvoerig:  Deut. 1:3b-5

Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de 
Amorieten zo veel  misdaden  bedreven dat de maat vol is.   Gen. 15:13-16 

De toespraak
van Mozes



En ik smeekte de HEER: ‘HEER,                                                                     
u bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht te tonen. Welke  
god in de hemel of op aarde kan uw daden en uw macht evenaren? Sta 
mij toch toe over te steken en dat goede land aan de overkant van de 
 Jordaan  te zien, die mooie bergen en de Libanon.’ Deut. 3:23-25

Maar door uw schuld was de HEER tegen mij in woede ontstoken en    
hij weigerde naar mij te luisteren.   Deut. 3:26a

Er was geen water meer. Het volk maakte  Mozes  en  Aäron   verwijten…                   
De HEER zei tegen Mozes: ‘Jij en Aäron moeten de rots daar bevelen water te 
geven…’ Zij lieten iedereen bij de rots samenkomen. ‘Luister,  opstandig  volk’, 
zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen?’ Hij sloeg 
tweemaal met zijn staf op de rots, en er kwam water uit. Num. 20:2-12 

Va’etchanan
de Tora-lezing 



En ik smeekte de HEER:… 
Maar hij zei: ‘Genoeg, zwijg hier verder over! Beklim de Pisga en kijk 
vanaf de top uit naar het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. 
Kijk goed om je heen, want je zult de  Jordaan  niet oversteken. Draag  
het bevel over aan Jozua en bereid hem voor op zijn taak. Hij zal het  
volk voorgaan en hun het land in bezit geven dat jij zult zien liggen.’ Zo 
bleven wij in de vallei, ter hoogte van Bet-Peor. Deut. 3:26b-29

Beklim de Pisga



Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs    
en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat 
de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan 
wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die  
ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God. U hebt met eigen 
ogen gezien wat de HEER in  Baäl-Peor heeft gedaan. Iedereen die zich 
met de  Baäl  van de Peor  had afgegeven, heeft hij uit uw midden 
weggevaagd. U daarentegen bleef de HEER, uw God, toegedaan en   
bent nu allemaal nog in leven. Deut. 4:1-4

Luister dus Israël



Sjabbat Nachamu = Tisja Be’Av:
- De twaalf verspieders uit Kanaän
- Babyloniërs verwoesten 1ste tempel
- De Judeeërs in ballingschap
- Romeinen verwoesten 2de tempel
- De eerste kruistocht 
- Joden in Engeland verbannen 
- Joden in Spanje verbannen 
- Joden in Rome wonen in getto’s
- Begin 1ste Wereldoorlog
- 1ste deportatie Joden uit Warschau
- Ontruiming van de Gaza-strook

Zoals de HEER mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels 
waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze 
strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van 
deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat volk wijs en verstandig!’ 
Want welk volk heeft  goden  zo dichtbij als wij de HEER, telkens als       
wij hem om hulp roepen? En welk volk heeft wetten en regels zo 
 rechtvaardig  als het onderricht dat ik u nu geef? Wees gewaarschuwd 
en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen 
ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles 
aan uw  kinderen  en kleinkinderen doorvertelt. Deut. 4:5-9

Wetten en regels



- God almachtig, schepper van hemel en aarde.
- Adam en Eva, geschapen naar Gods beeld, zonder zonde, heilig, eeuwig leven.

Kadosh
Bloed van Christus

Gerechtvaardigd
OT NT

door de wet      door geloof
Heiliging                            Kadash

Zonde   Rom. 12:2
N en A Groeien naar Gods beeld 

Israël Het doen van Gods wil. 

Belijdenis en doop = gered zijn  Rom. 3:23-24  
1. Geloof in Jezus: aangenomen als kind van God
2. Overgegaan van dood naar leven.

- Dood voor God, naar lichaam en geest, kind van de duisternis en van deze wereld,      
Rom. 6:23 onheilig, niet bruikbaar, maar niet opgegeven en afgedaan.

Verbond, besnijdenis en heiliging
Belijdenis, doop en heiliging.
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Veranderen door uw 
gezindheid te vernieuwen,         

om zo te ontdekken   
wat God van u wil en  

wat goed, volmaakt en hem 
welgevallig is.    Rom. 12:2



Vertel ze hoe u bij de  Horeb  voor de HEER, uw God, verscheen, nadat  
hij tegen mij had gezegd: ‘Roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn 
geboden bekend. Dan leren ze  ontzag  voor mij te hebben zolang ze 
leven, en brengen ze dat ook hun  kinderen  bij.’ Deut. 4:10

De HEER sprak tot u vanuit het vuur… Hij gaf u de regels van het 
verbond , de  10 geboden, en schreef ze op twee stenen platen. Deut. 4:12-13 

Bij de Horeb



Misdraag u niet door een  godenbeeld  te maken,… En als u omhoog kijkt 
en de zon, de maan en de sterren ziet, laat u er dan niet toe verleiden 
daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de 
andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de HEER 
uitgekozen en uit de smeltoven van  Egypte  weggehaald om hem als   
zijn eigen volk toe te behoren.  Deut. 4:16-20

Zorg er dan voor dat u het  verbond  dat de HEER, uw God, met u heeft 
gesloten niet vergeet door tegen zijn gebod in iets af te beelden en een 
 godenbeeld  te maken. Want de HEER, uw God, is een verterend vuur,  
hij duldt geen  andere  goden  naast zich. Deut. 4:23-24

Misdraag
u niet



Als u eenmaal in dat land geworteld bent, en u gaat u misdragen door 
een  godenbeeld  te maken, en te doen wat slecht is in zijn ogen, dan zult 
u spoedig worden verdreven uit het land. Deut. 4:25-26a 

Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, integendeel, u zult 
worden weggevaagd. De Heer zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar 
vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven. Daar 
zult u dan  andere  goden  vereren, goden   die niet kunnen horen en zien, 
niet eten en ruiken. Maar ten slotte zult u de HEER weer zoeken, en hem 
ook vinden, als u hem tenminste met  hart  en ziel zoekt. Wanneer dit  
alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER
terugkeren en naar hem luisteren. Want de HEER, uw God, is een God 
van  liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij 
uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet. Deut. 4:26b-31 

Als u zich 
misdraagt

AO1



Dia 11

AO1 Albert Oosting; 16-8-2019



Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens 
op aarde schiep… Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd 
zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, 
en die dat deed met grootse daden, tekenen en wonderen en felle strijd, 
met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze,   
zoals u de HEER, uw God, in  Egypte  hebt zien doen?  Deut. 4:32-34

De geschiedenis



U bent er getuige van geweest, opdat u zou beseffen dat de HEER de 
enige God is; er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn 
stem laten horen om u op te voeden… De HEER heeft uw voorouders 
liefgehad en hun nageslacht  uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn  
grote macht uit  Egypte  bevrijd en ter wille van u volken verdreven die 
groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het 
u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. Wees u er daarom van 
bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, 
boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. 
Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. 
Dan zal het u en uw  kinderen  goed gaan, en zult u lang mogen leven in 
het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Deut. 4:35-40

U bent getuige



Jesaja 40:1-26 
de Haftara-lezing

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem
moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, 
dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor 
haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 

Hoor een stem roept: Baan voor de HEER een weg 
door de woestijn. 

De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. Jes 40:1-5

Ik zal mijn grote naam weer aanzien verschaffen. Die volken    
zullen beseffen dat ik de HEER ben, dat ik  heilig  ben. Ik leid jullie 
weg bij die volken en laat je naar je eigen land terugkeren. Ez. 36:23-24


