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Inleiding
In brochure 216 hebben wij nagedacht over de vragen of rijkdom een zegen
is, en of armoede een vloek is. Ditmaal zullen wij het begrip zegen en het
begrip vloek eens nader bezien, met daaraan vastgekoppeld het begrip goed
en het begrip kwaad.
Ons leven behoort aan Elohim toe en wij dienen Hem te gehoorzamen, ons
leven Hem te wijden. Armoede maakt die toewijding gemakkelijker dan
rijkdom. Hoe zou dat komen? Dat komt doordat er in rijkdom machtsdrang
en zelfgenoegzaamheid schuilt. De Schrift veroordeelt rijkdom en bezit
niet, maar wijst ondubbelzinnig op het grote gevaar ervan, zie Lucas 12:1621. Door rijkdom gaat men gemakkelijk zijn eigen leven veilig stellen, wat
in werkelijkheid onmogelijk is. Wij zijn mensen en blijven te allen tijde
afhankelijk van Elohim. Het bezit van goederen wordt niet verboden, maar
wel de opeenhoping, het bijeenschrapen ervan. Juist op die grote rijkdom
gaat de mens zijn vertrouwen stellen. Het grote gevaar in de rijkdom is, dat
het de mens op zichzelf terugwerpt en losmaakt van Elohim. Het geld als
betaalmiddel wordt tot een doel in zichzelf en verschaft de mensen een
schijn-zekerheid. De zekerheid die geld verschaft berust op bedrog, want de
rijken hebben niet meer zekerheid dan de armen. Hun vermogen kan ineens
wegsmelten. Dieven kunnen het stelen. De Schrift roept dan ook op tot een
levenswijze van “heilige onbezorgdheid”, zie Mattheus 6:25, die
voortvloeit uit een leven dat aan Elohim is toegewijd. In alles gaat het
vooreerst om het Rijk van Elohim, dat is Zijn heerschappij, die gezocht
moet worden. Dan volgt de rest vanzelf, zie het “Onze Vader”.
Immers, rijkdom en het steeds méér willen hebben, het schrapen, gaat ten
koste van anderen en is een mede-oorzaak van hún armoede. Zulke rijken
(uitbuiters en schrapers, of gierigaards) klaagt de Heiland aan en spreekt het
wee over hen uit. Zij schaden niet alleen zichzelf, maar verhinderen ook
vele anderen het Rijk van Elohim binnen te gaan. Zij proberen overal winst
uit te slaan en zien hun medemensen of naasten als winstobjecten. Van de
godsdienst, van de tempel, van ziekten, van armoe, ze maken overal
winsten van. Dat kunnen wij vandaag de dag duidelijk zien bijvoorbeeld in
de afvalverwerkende industrie. Neem de vet-afvalverwerking. Uit die
producten maakt men grove winsten, zoals afgewerkte oliën en vetten. Of
het schadelijk is voor mensen, dieren en het milieu deert de winstjagers
weinig of niets. Men maakt winst van menselijke organen, nageboorten, en
wat al niet meer te bedenken is. Men is slaaf van het geld, van de geldjacht.
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Maar ook in bijna alle andere branches van de industrie is alles gericht op
winst en niet zozeer op het welzijn en welvaren van anderen. De farmaindustrie draait op ziekten. Anderen draaien op schijntekorten die men zelf
kweekt, om de prijs te kunnen opdrijven. En ga zo maar voort.
Het Evangelie des koninkrijks werkt bevrijdend, allereerst voor de armen,
die door de rijken uitgebuit en economisch onterfd zijn, door hun toe te
zeggen dat ze verlost zullen worden. Maar ook voor de rijken is er
verlossing, dat ze bevrijd zullen worden van hun overmatige bezitsdrang en
van hun eenrichtings-denken. De Heiland richt Zijn kritiek op de rijken niet
om hen te vernietigen, maar om hen tot inkeer te brengen!
Een neven effect van de overmatige rijkdom is de gierigheid, zodat men
zelfs bijna niet van zijn rijkdom af durft nemen om lekker en gezond te
eten. Zie Prediker 5:12,28, 6:2.
De Heiland richt Zich als mens tegenover mensen, rijk en arm. Ook de
rijken heeft Hij lief in algemene zin, om hen Zijn Rijk binnen te mogen
leiden. Rijkdom blijkt in de meeste gevallen dé grote hinderpaal te zijn, zie
het verhaal van de rijke jongeling, Marcus 10:22vv. Onze Heiland bood
hem het ware discipelschap aan. Echter, hij kon zijn “vele goederen” niet
prijsgeven. Wel hield hij de Wet (tora) sinds zijn jeugd. Dat was te prijzen.
Maar de vereisten van het discipelschap kon hij niet opbrengen. Nu werd
hem echter gevraagd zich te bekeren, wat een algehele maatschappelijke
breuk inhield. Alleen daarin komt de praxis van het leven naar Elohims wil
(de tora) met de gerechtigheid daaraan verbonden tot zijn volle recht en
schone gestalte. Helaas, dit was teveel van de rijke jongeling gevraagd! De
eis van de Heiland om alles te verkopen en aan de armen uit te delen werd
niet gesteld uit een ascetisch oogmerk, maar als doel en middel om de
jongeling van zichzelf te bevrijden, dat hij oog zou krijgen voor het wezen
van het ware discipelschap. Daarom kon de Heiland liefdevol op hem
neerzien als Geneesheer. Alleen wilde de jongeling zich niet laten genezen,
en dat was de armoede van en in zijn rijkdom. Wij leren hieruit dat vele
rijken er niet aan toe komen van het volle leven te genieten, doordat zij
onder andere niet daadwerkelijk op het noodgeschrei van vele armen willen
ingaan. Immers, het is zaliger te geven dan te ontvangen, zie Hand.20:35.
En zij willen de eisen die aan het ware discipelschap verbonden zijn niet
opvolgen. Verder was de rijke jongeling een heel sympathieke man De
Heiland beminde hem om zijn wetsgehoorzaamheid.
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Menselijkerwijs is het onbegonnen werk om het Rijk van Elohim binnen te
gaan. Zelfs de discipelen kregen het van de les aan de rijke jongeling
benauwd, zie Marcus 10:24-27. Er is een bovennatuurlijke kracht toe
nodig om de weerstand te verbreken en de gehechtheid aan bezit te
doorbreken, om de onrechtvaardigheid tegenover de armen op te heffen.
Het gaat steeds weer om het prijsgeven van het eigen boze ik, het leven
naar eigen inzicht. Verlies van dat eigen leven is een vereiste om het Rijk
van Elohim in te kunnen gaan. Dat eist een nieuwe leefwijze naar de eis
van de Bergrede. Die eis is niet slechts negatief, alles loslaten, zelfs het
eigen ik. Nee, de eis is ook positief, een doen, het in overeenstemming
gaan leven met de wil van Elohim, die niet wil dat er armen zijn, en niet
wil dat mensen worden uitgebuit. De armen zijn Zijn schepselen, zo goed
als ook de rijken. Het christelijk leven dwingt tot daadwerkelijk handelen,
anders is het zinloos. Evangelie en Wet, genade en doen, ze vormen een
onlosmakelijk geheel, een tweespan of duo. Dat is de eenheid tussen geloof
en ethiek. Wel is de formulering van de Wet anders dan die van het
Evangelie. De Wet geeft een verplichtende uitspraak: Gij zult.....
Het Evangelie des Koninkrijks spreekt zich uit in de taal van Elohims
handelen in Christus voor ons: Uw zonden zijn u vergeven, volg Mij.
Het Evangelie bevat gerealiseerd heil, dat de eis bevat tot navolging en
dankbaarheid, ook anderen hun zonden te vergeven en elkaar lief te hebben.
1Johannes 3:16, 4:11.
Goed en kwaad
Het Hebreeuwse woord “tow” wordt algemeen vertaald in het Nederlands
als “goed”. Dat is niet geheel goed.
Wanneer wij Genesis 1-3 lezen, komen wij daar in 1:25, 2:12, 2:17 het
woordje “goed” tegen. Op zichzelf is het niet fout dat men het woordje
“goed” daar gebruikt heeft. Echter, een beter en meer doelgericht woord
ervoor is “zuiver”. Elohim heeft alles wat Hij geschapen heeft goed
geschapen, dat wil zeggen zuiver, volgens eigen soorten. Als er vertaald is
dat “het goud goed is”, wil dat zeggen dat het om zuiver goud gaat. Goed is
geen vakterm van goudsmeden. Zij gebruiken de term “zuiver”goud.
En hetzelfde Hebreeuwse woordje tow wordt gebruikt voor de boom der
kennis van goed en kwaad. Wanneer wij het woordje “goed” veranderen en
beter vertalen door “zuiver”, krijgen wij het volgende: maar van de boom
van kennis van zuiver en bezoedeld zult gij niet eten......
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Men heeft het Hebreeuwse woordje “ra” vertaald door kwaad of boos, maar
het kan evengoed worden vertaald door “bezoedeld”. Het gaat erom bij de
boom der kennis van zuiver en bezoedeld, dat ónze kennis zuiver zal zijn
en niet verontreinigd. Zuivere kennis zal zuivere vruchten van onze geest
voortbrengen, verkregen van de kennisboom. En waarvoor is allereerst
zuivere kennis noodzakelijk? Om de soorten zuiver te houden, ras-zuiver.
Dat blijkt als we verder kijken naar het Hebreeuwse woord “tamiym”, wat
vertaald is door “zonder gebrek”. Dat zegt ons te weinig. Het dient te zijn:
“ras-zuiver”. De Levieten dienden erop toe te zien dat de offerdieren raszuiver waren en zonder lichamelijke gebreken! De priesters hadden de taak
het volk de kennis van de Wet bij te brengen, daar een volk dat geen kennis
daarvan heeft, verloren gaat.
Zegen
Zie Strongs 1293 b@r aa k aa h, zegen, zegening, voorspoed, lofprijzing.
Het gaat bij zegen altijd om giften, om tegenwoordige of toekomende
weldaden. Vooral de eerstgeboortezegen stond hoog genoteerd. Zegen
houdt verband met welzijn en welvaren. In het huwelijk gaat (ging) het
vooral om de kinderzegen, de voortplanting van de naam in de geslachten
of generaties.
Zegenen is niet dat Elohim iemand een fijn gevoel geeft, of dat mensen
anderen een fijn gevoel zouden geven, door een klopje op de schouders te
geven. Zegenen is, de krachten en gaven welke Elohim een mens heeft
gegeven aan te wakkeren. Het gaat bij zegen om groei, de aanwas, de
vermenigvuldiging. Zegenen is, de groei bevorderen, stimuleren. Op deze
wijze zegende Elohim het oude volk Israël, opdat het krachten zou
ontwikkelen en bundelen ter ontplooiing van eigen volk en later voor heel
de wereld. De enige die wérkelijk kan zegenen is Elohim. Wel mochten de
priesters in de naam van Elohim de zegen op het volk leggen. En wij,
volgens het ambt aller gelovigen, mogen Zijn zegen doorgeven en
toebidden.
Numeri 6:23 Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de
kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: 24 De HEERE zegene u, en behoede
u! 25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! 26 De
HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! 27 Alzo zullen zij Mijn
Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.

Een betere vertaling is: Jahweh zegent u en behoedt u! Jahweh richt Zijn
oog op u en Hij is u genadig! Jahweh houdt Zijn oog op u gericht en geeft
u vrede!
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Vloek
In het Hebreeuws is vloek “kalal”. Dat woord komt van licht maken
(iemand de helft lichter maken, of iemand oplichten), in tegenstelling tot
zwaar maken. Kalal houdt in, iemand beroven, laten verzengen,
vereenzamen. Wie door Elohim wordt vervloekt, wordt op zichzelf
teruggeworpen en vereenzaamt. Daardoor kwijnt een mens weg, zoals een
plant verschrompelt door uitdroging.
De zegen en de vloek werd door Jozua aan het volk Israël voorgehouden op
of bij de bergen Geriziem en Ebal. Geriziem was een goede en vette berg of
heuvel, met een rijke vegetatie of plantengroei. Ebal was kaal, rotsachtig en
onvruchtbaar. Dat was aanschouwelijk onderwijs, door juist op déze plaats
Israël de zegen en de vloek voor te houden!
De zegen wijst naar de opbloei, groei en vermenigvuldiging, rijkdom en
vermeerdering. De vloek wijst naar kaalheid, onvruchtbaarheid en armoede.
Volgens Deuteronomium21:23 is degene die aan een paal hangt een vloek,
daar men dan geen kant meer op kan. Van de vloek waaronder wij als
mensen állen staan heeft Christus ons willen verlossen, door in onze plaats
te hangen, Galaten 3:13. Zegen wijst alzo op Elohims goedkeuring, vloek
wijst op Zijn afkeuring. Zegen loopt uit op voorspoed, Leviticus 26:12;
vloek loopt uit op rampspoed. Een vloek zonder oorzaak komt niet. Het
duidelijke bewijs hiervoor geeft het voorbeeld in Numeri 5. Waar een man
zijn vrouw verdenkt van echtbreuk en alsdan de priester inschakelt om de
procedure van het drinken van het water dat de vloek brengt op te starten en
toe te passen. Hierdoor komt de schuld en/of onschuld aan het licht. Een
vrouw die onschuldig is en het water der vervloeking drinkt, blijft gezond.
Een schuldige vrouw echter wordt erdoor te gronde gericht. Dit betreft een
vloek over in het verleden gedane zonden. Er is echter ook een vloek die in
het vooruitzicht wordt gesteld wanneer men in de toekomst zondigt. Zie
Deuteronomium29:12. Dan treedt de vloek in werking zodra men zondigt,
1Samuel 14:24. Vloek is een gericht van Elohim, een demonstratie van
Zijn toorn. Een vloek is een wapen in Zijn hand ter vergelding. De vloek
ondermijnt het leven, zodat het wegkwijnt. Het komt ons mensen niet toe
dit wapen te gebruiken tegen anderen. Alleen de priester mocht dit wapen
gebruiken, Numeri 5. Simeï vloekte David, en dat mocht niet. David echter
vatte het vloeken van Simeï op als van Elohim, 2 Samuel 16:5. Simeï is
zijn oordeel, zijn eigen vloek, niet ontlopen.
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Vloeken is ontkrachting van het leven. Wie vloekt wil daarmee Elohim
ontkrachten, in Zijn plaats treden. Daar staat de doodstraf op. In Leviticus
24:11 vloekte en lasterde een bastaard uitdrukkelijk de Naam. Elohim heeft
Zijn Naam ons slechts te kennen gegeven ter aanbidding, niet om te
vervloeken, om Hem uit te schakelen. Het algemene vloeken der mensen
verschilt van dít vloeken en is niet direct een lasteren van de Naam, maar
meer een ijdelgebruik ervan. Een echte vloek werkt verlammend, zodat
alles wat een gevloekte onderneemt, bij zijn handen afbreekt, mislukt. In
het Hebreeuws heet een vloek ook wel “barah”, wat merkwaardig genoeg
ook wel zegenen betekent. Het houdt zoveel in als “vaarwel-zeggen”. Het is
Elohim de rug toekeren, geheel en al.
De volkeren zagen vloeken als magie. Door magische handelingen zou de
vloek in werking worden gesteld, zie het voorbeeld van koning Balak, die
Bileam liet komen om Israël te vloeken. Zonder zonde heeft vloeken géén
enkel succes. Elohim zegende Israël, en daartegenin kon geen enkele vloek
de zegen ongedaan maken. Bileam wist daar wel raad op. Hij lokte het volk
in de valkuil van de vreemde vrouwen, seksuele zonden. Dat lukte, en toen
zond Elohim een plaag onder het volk.
In het Oude Testament zien wij dat een vloek een gevreesde realiteit was,
een werkelijke macht met een verwoestende uitwerking. De vloek werkt als
een kettingreactie, zie Deuteronomium28:16. Door de vloek komt men
buiten de volksgemeente te staan, verlaten en eenzaam, als een zwerver.
Wel zijn alle mensen zondaars, dus rust de vloek op alle mensen en voert
de vloek ons ten verderve. Daar tegenover staat het Evangelie van
verzoening en bevrijding, doordat Christus een vloek voor ons is geworden,
Galaten 3:13.
In het Paradijs is de vloek over Adam en Eva gekomen vanwege hun
ongehoorzaamheid, en deze is doorgegaan tot alle mensen. Dat is een
zichtbaar feit. Sindsdien heeft de mensheid getracht het leven te handhaven
ín de vloek, zónder bekering en gehoorzaamheid. Daartoe zijn door onze
voorgeslachten alle krachten gemobiliseerd en in werking gesteld, via
technologie. Technologie zal ons moeten verlossen van alle vloeken. Het is
miskenning van Elohim en Zijn wetten. Dat het ons gedeeltelijk gelukt is
om temidden van de vloek een “leefbaar” klimaat te scheppen geeft ons het
vertrouwen (de waan) dat we de vloek te boven zullen komen. In de
laboratoria werkt men hard aan “geneesmiddelen” die ons gezond dienen te
houden ook al overtreden wij de spijswetten. Via de moderne
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communicatie en transportmiddelen trachten wij de vloek van onze
beperktheid op te heffen. Echter, onze uitvindingen gaan zich tegen ons
keren. Zie maar het fileprobleem. Onze mobiliteit is schijn en beperkt.
Door de vloek van de wanorde hebben wij de bureaucratie in het leven
geroepen. Dat doet ons de das om, door alle regelgevingen, zie maar hoe de
boeren erdoor om-zeep worden geholpen. De uitholling van de vloek zet
zich voort, de dingen groeien ons boven het hoofd en keren zich
uiteindelijk weer tegen ons.
In religie, politiek en samenleving heerst enerzijds de vloek van tolerantie
en verdraagzaamheid, anderzijds de vloek van intolerantie en
onverdraagzaamheid. Wij kennen de gulden middenweg niet meer, zie
Spreuken 2:8 Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner
gunstgenoten bewaren. 8:20 Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in
het midden van de paden des rechts;

Wij allen sukkelen voort onder de vloek van vele generaties terug. De
Reformatie is niet ver genoeg gegaan. Daardoor zitten wij nu nog met een
halfbakken godsdienst, die niet weet waarin de zekerheid van het
waarachtig geloof bestaat. Men weet niet wat de geboden van Elohim
inhouden. Men viert feestdagen die van heidense oorsprong zijn, en de door
Elohim ingestelde rustdag en feestdagen viert men niet. Men heeft allerlei
heidense gebruiken en dogma’s ingevoerd en verchristelijkt, terwijl men de
wil van Elohim en Zijn wetten veracht.
Allerlei lapmiddelen worden aangewend om een eigen opgerichte kerkorganisatie in stand te houden. In maatschappelijk opzicht zien we in ons
land dat wij slapende onze identiteit en zelfstandigheid zijn verloren. Onze
politici hebben ons geruisloos overgeleverd aan de EU. We moeten het nu
met Euro’s doen, en ons eigen muntstelsel is verdwenen. Waar gaat het
heen? En waar is de weg terug?
Een vloek is een bede om onheil, vergelding. Vervloeken is een bede om
iemand letsel aan te doen, met een beroep op de Goddelijke macht zulk een
onheil toe te brengen. Dat komt ons mensen niet toe. Vloeken kunnen wel
door Elohim ons opgelegd worden, maar er zijn wegen en middelen om ze
weer te verbreken, op te heffen. Toch kan het bestaan dat gelovigen niet
beseffen dat er vloeken op hen kunnen rusten. Daardoor kunnen ze er niet
mee afrekenen en blijven zij in het duister ronddwalen. Ze kunnen zich er
niet van bevrijden maar accepteren de druk en moeite als een soort
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uitvloeisel van de Goddelijke wil. Men vraagt Elohim niet om licht over
zijn pad, om opheldering zodat wij weten waar de schoen wringt. Het is
immers het afwijken van de Wet van Jahweh waardoor de vloeken komen,
ziekten, rampen, en dergelijke dingen meer. Gelovigen kunnen
bijvoorbeeld in een kerk blijven hangen en aan tradities meedoen, die op
heidense leest zijn geschoeid. Daarop rust een vloek. Men dient zo’n kerk
erop te wijzen, en bij geen gehoor te verlaten. Anders laadt men een vloek
van duisternis over zich. Men kan wel gered zijn, verlost door Christus,
maar men heeft geen geestelijke ontplooiing en groei, geen blijdschap des
geloofs.
Ook kan het zijn dat wij onheil of tegenspoed bij onszelf of anderen
aanzien voor een vloek, terwijl het een kastijding betreft, of een beproeving
is, zoals bij Job.
Het is een vaste regel dat wij door ongehoorzaamheid en afdwalen vloeken
over ons halen. Het is daarom heel goed nodig dat wij kennis hebben van
Elohims wetten, wat heilig en rein is, wat onheilig en onrein is. Door zich
te bekeren worden de vloeken weer verbroken. Onterechte vloeken of
plagen van satan kunnen in de naam van Yashua worden bestreden en
stopgezet.
Elohim vloekt de mens in de eerste plaats niet om hem dwars te zitten of te
gronde te richten. Een vloek is in de eerste plaats een waarschuwing. Bij
geen gehoor, bij geen bekering zet de vloek zich door en het is dan ook de
mens zelf die zich willens en wetens te gronde richt. Ook een volk kan
onwetend onder een nationale vloek komen, waarvan één mens de oorzaak
kan zijn. Zie het voorbeeld van Achan in Jozua 7. Achan vergreep zich aan
de verboden dingen, en werd daardoor een ban in het leger, die verwijderd
diende te worden.
Zegen én vloek
Deuteronomium 11:26 ¶ Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek:
27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods,
die ik u heden gebiede; 28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de
geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden
gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt. 29 En het zal
geschieden, als u de HEERE, uw God, zal hebben ingebracht in het land, waar gij
naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg
Gerizim, en den vloek op den berg Ebal.
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Deuteronomium27:9 Voorts sprak Mozes, te zamen met de Levietische priesteren,
tot gans Israël, zeggende: Luistert toe en hoort o Israël! Op dezen dag zijt gij den
HEERE, uw God, tot een volk geworden.
10 Daarom zult gij der stem des HEEREN, uws Gods, gehoorzaam zijn, en gij
zult doen Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede.
11 ¶ En Mozes gebood het volk te dien dage, zeggende:
12 Dezen zullen staan, om het volk te zegenen op den berg Gerizim, als gij over
de Jordaan gegaan zult zijn: Simeon, en Levi, en Juda, en Issaschar, en Jozef, en
Benjamin. 13 En dezen zullen staan over den vloek op den berg Ebal: Ruben,
Gad en Aser, Zebulon, Dan en Nafthali. 14 En de Levieten zullen betuigen en
zeggen tot allen man van Israël, met verhevene stem:
15 Vervloekt zij de man, die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des
HEEREN, een werk van 's werkmeesters handen, zal maken, en zetten in het
verborgene! En al het volk zal antwoorden en zeggen: Amen. 16 Vervloekt zij,
die zijn vader of zijn moeder veracht! En al het volk zal zeggen: Amen. 17
Vervloekt zij, die zijns naasten landpale verrukt! En al het volk zal zeggen: Amen.
18 Vervloekt zij, die een blinde op den weg doet dolen! En al het volk zal zeggen:
Amen. 19 Vervloekt zij, die het recht van den vreemdeling, van den wees en van
de weduwe buigt! En al het volk zal zeggen: Amen. 20 Vervloekt zij, die bij de
vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slippe ontdekt heeft! En al het volk
zal zeggen: Amen. 21 Vervloekt zij, die bij enig beest ligt! En al het volk zal
zeggen: Amen. 22 Vervloekt zij, die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of
de dochter zijner moeder! En al het volk zal zeggen: Amen. 23 Vervloekt zij, die
bij zijn schoonmoeder ligt! En al het volk zal zeggen: Amen. 24 Vervloekt zij, die
zijn naaste in het verborgene verslaat! En al het volk zal zeggen: Amen. 25
Vervloekt zij, die geschenk neemt, om een ziel, het bloed eens onschuldigen, te
verslaan! En al het volk zal zeggen: Amen. 26 Vervloekt zij, die de woorden
dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen.
28:1 ¶ En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods,
vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden
gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der
stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld. 4
Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer
beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee. 5 Gezegend
zal zijn uw korf, en uw baktrog. 6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend
zult gij zijn in uw uitgaan. 7 De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u
opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken,
maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
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8 De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles,
waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw
God, geven zal. 9 De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen,
gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods,
zult houden, en in Zijn wegen wandelen. 10 En alle volken der aarde zullen zien,
dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
11 En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in
de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw
vaderen gezworen heeft u te zullen geven. 12 De HEERE zal u opendoen Zijn
goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te
zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult
niet ontlenen. 13 En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart,
en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de
geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter
rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.
15 ¶ Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods,
niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn
inzettingen, die ik u heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u
treffen. 16 Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.
17 Vervloekt zal zijn uw korf, en uw baktrog. 18 Vervloekt zal zijn de vrucht uws
buiks, en de vrucht uws lands, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw
klein vee. 19 Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw
uitgaan. 20 De HEERE zal onder u zenden den vloek, de verstoring en het
verderf, in alles, waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd
wordt, en totdat gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken,
waarmede gij Mij verlaten hebt. 21 De HEERE zal u de pestilentie doen
aankleven, totdat Hij u verdoe van het land, waar gij naar toe gaat, om dat te
erven. 22 De HEERE zal u slaan met tering, en met koorts, en met vurigheid, en
met hitte, en met droogte, en met brandkoren, en met honigdauw, die u vervolgen
zullen, totdat gij omkomt.
23 En uw hemel, die boven uw hoofd is, zal koper zijn, en de aarde, die onder u
is, zal ijzer zijn. 24 De HEERE, uw God, zal pulver en stof tot regen uws lands
geven; van den hemel zal het op u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt.
25 De HEERE zal u geslagen geven voor het aangezicht uwer vijanden; door een
weg zult gij tot hem uittrekken, en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht
vlieden; en gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden.
26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der
aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.
27 De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en met droge
schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden.
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28 De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met
verbaasdheid des harten;
29 Dat gij op den middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het
donkere, en uw wegen niet zult voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk
verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn.
30 Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een ander zal haar beslapen; een huis
zult gij bouwen, maar daarin niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar
dien niet gemeen maken.
31 Uw os zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten; uw
ezel zal van voor uw aangezicht geroofd worden, en tot u niet wederkeren; uw
klein vee zal aan uw vijanden gegeven worden, en voor u zal geen verlosser zijn.
32 Uw zonen en uw dochteren zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het
uw ogen aanzien, en naar hen bezwijken den gansen dag; maar het zal in het
vermogen uwer hand niet zijn.
33 De vrucht van uw land en al uw arbeid zal een volk eten, dat gij niet gekend
hebt; en gij zult alle dagen alleenlijk verdrukt en gepletterd zijn.
34 En gij zult onzinnig zijn, vanwege het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult.
35 De HEERE zal u slaan met boze zweren, aan de knieen en aan de benen,
waarvan gij niet zult kunnen genezen worden, van uw voetzool af tot aan uw
schedel. 36 De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld
hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en
aldaar zult gij dienen andere goden, hout en steen. 37 En gij zult zijn tot een
schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede, onder al de volken, waarheen u
de HEERE leiden zal. 38 Gij zult veel zaads op den akker uitbrengen, maar gij
zult weinig inzamelen; want de sprinkhaan zal het verteren. 39 Wijngaarden zult
gij planten, en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets vergaderen;
want de worm zal het afeten. 40 Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen,
maar gij zult u met olie niet zalven; want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen.
41 Zonen en dochteren zult gij gewinnen, maar zij zullen voor u niet zijn; want zij
zullen in gevangenis gaan. 42 Al uw geboomte, en de vrucht uws lands zal het
boos gewormte erfelijk bezitten. 43 De vreemdeling, die in het midden van u is,
zal hoog, hoog boven u opklimmen; en gij zult laag, laag nederdalen.
44 Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen; hij zal tot een hoofd zijn, en gij
zult tot een staart zijn. 45 ¶ En al deze vloeken zullen over u komen, en u
vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij der stem des
HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn, om te houden Zijn
geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft. 46 En zij (de vloeken)
zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in
eeuwigheid. 47 Omdat gij den HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met
vrolijkheid en goedheid des harten, vanwege de veelheid van alles; 48 Zo zult gij
uw vijanden, die de HEERE onder u zenden zal, dienen, in honger en in dorst, en
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in naaktheid, en in gebrek van alles; en Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen,
totdat Hij u verdelge. 49 De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre,
van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij
niet zult verstaan; 50 Een volk, stijf van aangezicht, dat het aangezicht des ouden
niet zal aannemen, noch den jonge genadig zijn.
51 En het zal de vrucht uwer beesten, en de vrucht uws lands opeten, totdat gij
verdelgd zult zijn; hetwelk u geen koren, most noch olie, voortzetting uwer koeien
noch kudden van uw klein vee zal overig laten, totdat Hij u verdoe.
52 En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren
nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen
in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft.
53 En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren,
die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben; in de belegering en in de
benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen. 54 Aangaande den man,
die teder onder u, en die zeer wellustig geweest is, zijn oog zal kwaad zijn tegen
zijn broeder, en tegen de huisvrouw zijns schoots, en tegen zijn overige zonen, die
hij overgehouden zal hebben; 55 Dat hij niet aan een van die zal geven van het
vlees zijner zonen, die hij eten zal, omdat hij voor zich niets heeft overgehouden;
in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u in al uw poorten zal
benauwen. 56 Aangaande de tedere en wellustige vrouw onder u, die niet
verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij zich wellustig en
teder hield; haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots, en tegen haar
zoon, en tegen haar dochter; 57 En dat om haar nageboorte, die van tussen haar
voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal hebben; want zij
zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van alles; in de belegering en in de
benauwing, waarmede uw vijand u zal benauwen in uw poorten.
58 Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit
boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den
HEERE, uw God; 59 Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders
de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse
krankten zijn. 60 En Hij zal op u doen keren alle kwalen van Egypte, voor
dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen. 61 Ook alle krankte, en alle
plage, die in het boek dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen
komen, totdat gij verdelgd wordt. 62 En gij zult met weinige mensen overgelaten
worden, in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte; omdat
gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam geweest zijt. 63 En het zal
geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en
u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en
u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat,
om dat te erven. 64 En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het
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ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere
goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.
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Naam van Yashua ha Messiah, waarna bekering vereist is. Demonen
houden kinderen onder hun macht en richten uiteindelijk hun leven te
gronde. Ouders kunnen een vloek over hun nageslacht brengen, zie
Mattheus 27:24-25, een soort generatievloek.

Bij het lezen van al de vloeken wordt men niet echt vrolijk. Het is Elohim
ernst. Het is een bijna dwingend aanraden zich volgens Zijn wetten (thora)
te gedragen in alles. Wij delen liever in zegeningen dan in vloeken. Om in
zegeningen te mogen delen dienen wij wel de dreigingen van de vloeken te
kennen en ervoor te vrezen. Wanneer wij de zegeningen lezen, ja, daar
wordt men pas écht vrolijk van. Maar, er hangt wél een prijskaartje aan!
Het gaat vooral om de kennis van Elohims wil, om volgens Zijn wil te
mogen wandelen. De taak van de priesters was dan ook om het volk te
onderwijzen in de wet, om het volk voor de vloek te vrijwaren, te
behoeden.

En al het volk, antwoordde, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze
kinderen. Ook op Ezau rust een vloek, zie Maleachi 1:3 En Ezau heb Ik
gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de
draken der woestijn. 4 Ofschoon Edom zeide: Wij zijn verarmd, doch wij zullen
de woeste plaatsen weder bouwen; alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zullen
zij bouwen, zo zal Ik afbreken; en men zal hen noemen: Landpale der
goddeloosheid, en een volk, op hetwelk de HEERE vergramd is tot in
eeuwigheid.

Deuteronomium 21:5 Dan zullen de priesters, de kinderen van Levi, toetreden;
want de HEERE, uw God, heeft hen verkoren, om Hem te dienen, en om in des
HEEREN Naam te zegenen, en naar hun mond zal alle twist en alle plaag
afgedaan worden.
Hosea 4:6 ¶ Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de
kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet
zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen
vergete
Jesaja 1:3 Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël
heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.

Ook op voorwerpen kan een vloek rusten, daar zulke voorwerpen uit een
bepaalde cultuur kunnen voortkomen die aan demonen zijn gewijd. Van
veel souvenirs kan worden gezegd dat ze streek- en cultuurgebonden zijn en
relateren aan demonische goden, en of occulte rituelen. Denk aan Boeddhabeelden of Afrikaans houtsnijwerk, zie Deuteronomium7:26, Exodus 20:45.
In Leviticus 19:28 staat ook dat insnijding en of tatoeëring verboden is en
deel uitmaakt van het occulte. Ook kledingstukken (T-shirts en dergelijke)
kunnen afbeeldingen en spreuken bevatten van demonische oorsprong.

Kennis is de hoofdvereiste om nauwkeurig naar Elohims bevelen te leven
en daarop de zegen te mogen verwachten. Zij die het volk verleiden hebben
grote verantwoordelijkheid.
Vloek als erfenis
Zonden van een voorgeslacht kunnen op nakomelingen een vloek leggen.
Zie Ezechiël 18:2 Wat is ulieden, dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land
Israëls, zeggende: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der
kinderen zijn stomp geworden? En zie Leviticus 26:38-39.

Daniël beleed de zonden van zijn voorgeslacht, hoofdstuk 9:16. Ook Ezra
in hoofdstuk 9:7. Overgeërfde vloeken kunnen op families, organisaties,
landen en volken rusten. Zulke vloeken moeten verbroken worden wil er
zegening komen.
In kringen van satanisten, vrijmetselaren, mormonen en andere spiritisten
worden kinderen opgedragen aan satan en demonen. Het nageslacht wordt
bezet en besmet door de vloek, die alleen verbroken kan worden in de

In Zacharia 5 zien wij de vloek werkzaam over diefstal en vals zweren:
2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welker
lengte is van twintig ellen, en haar breedte van tien ellen.
3 Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land;
want een iegelijk, die steelt, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid
worden; desgelijks een iegelijk, die valselijk zweert, zal van hier, volgens
denzelven vloek, uitgeroeid worden.
4 Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in
het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert;
en hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren, met zijn
houten en zijn stenen.

Dit is duidelijke taal waaraan wij niets toevoegen. Wel valt te zeggen dat
de vloek over oneerlijke handel hieronder valt, zie Spreuken 11:26. Denk
ook aan de tweeërlei weegstenen, die een gruwel voor Elohim zijn,
Deuteronomium 25:15 Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij
zult een volkomene en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in
het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal. Spreuken 11:1 ¶ Een bedriegelijke
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weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn
welgevallen. Spreuken 20:10 ¶ Tweeerlei weegsteen, tweeerlei efa is den HEERE
een gruwel, ja die beide. Spreuken 20:23 ¶ Tweeerlei weegsteen is den HEERE
een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed. Dan geldt Spreuken
3:33 De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der
rechtvaardigen zal Hij zegenen En Spreuken 11:26 Wie koren inhoudt, dien vloekt
het volk; maar zegening zal zijn over het hoofd des verkopers

Door de oneerlijke handel raakt men de levenskiem van een volk en gaat
men het voortbestaan tegen. Men mag geen schaarste kweken om
woekerwinsten te maken (zoals de OPEC en vele anderen).
De ouder-vloek en verboden plaatsen
Een veelvoorkomende vloek is die van kinderen tot hun ouders, zie
Ex.21:17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood
worden. En Spr.20:20, 30:11, Deuteronomium27:16, Matth.15:4. Kinderen
vloeken hun ouders en ontkrachten daarmee het ouderlijk gezag dat door
Elohim ingesteld is. Door dit te doen raken kinderen de bron van hun eigen
bestaan aan, waardoor de vloek hun eigen leven ondermijnt. Men kan niet
ongestraft in verzet treden tegen de ingestelde wetten. Een mens kan wel tot
alles komen, zoals Job en Jeremia hun geboortedag vervloekten, maar dat is
niet goed. Wij leven wel op satans tijdelijk domein, de aarde, en hebben
ons te wachten voor allerlei verleidingen. Ook plaatsen die broeinesten van
satan zijn dienen wij te vermijden. Vooral jonge mensen dienen hiermee
rekening te houden om geen vloek over zich te halen. Plaatsen waar wij
niet behoren te komen zijn onder andere satanskerken, afgodentempels of
daar waar zwarte magie wordt gepleegd, loges van vrijmetselaren, goktenten, houseparties, popfestivals, plaatsen waar occulte rituelen worden
gehouden, kortom overal waar men Elohim niet zou durven te ontmoeten
als Hij ons daar zou tegenkomen, of daar zou oproepen.
De banvloek
Een banvloek is een anathéma, zoals in Trente door Rome de banvloek is
uitgesproken over de Bijbelse leer van de rechtvaardiging door het geloof
alleen, herontdekt tijdens de Reformatie. In Griekenland heet een gave die
men in de tempel legt voor de godheid een anathema. Het gaat hier om het
overgeven in de hand der godheid. En zo is de banvloek een overgeven aan
Elohim, Leviticus 27:28, Deuteronomium7:26, Jozua 7:11.

16

Zegen en Vloek, Deuteronomium28

Brochure 246

De vloek van ongeloof
Tot slot de vloek van het ongeloof en de verwerping van Christus, zie 1
Corinthiërs 16:22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft,
die zij een vervloeking; Maran-atha!
Hoe waardevol en ernstig is een mensenleven, en hoe beslissend onze keus
en leefwijze! Er is slechts één weg tot herstel in Elohims gunst, om ons van
de vloek te verlossen. En die weg zullen wij uit onszelf niet vinden noch
bewandelen, vandaar dat Elohim in Christus tot óns komt. Dat is Zijn liefde
en ontferming. Dan maakt Hij ons bekend met onszelf door Zijn Geest,
zodat we zien hoe vloekwaardig wij zijn. Dan beamen wij het oordeel en
onderschrijven het Goddelijk vonnis over onze zonden. Dan hebben wij
geen weerwoord meer, als we oprecht zijn en overtuigd van onze
afwijkingen. In die verlorenheid van ons bestaan, waarin wij ons zien weg
schrompelen en verdorren door de vloek, laat Elohim ons in Christus het
genadewoord des levens afkondigen. Daar geeft Hij de vermoeide ziel
water. Daar leeft de mens op, of liever, daar wordt de geestelijk dode
levendgemaakt. Dan kiezen wij voor het Leven met ons volle hart en willen
wij leven naar Zijn wetten. Dan weten wij dat wij verlost zijn van de vloek
der wet en dat onze schuld verzoend is en wij recht hebben op het
toekomende leven. En van die schone toekomst staat geschreven in
Openbaring 22:3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de
troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem
dienen;
Het Hernieuwde Verbond met Israël \zal in werking treden, Jeremia 30-33.
Elohim zal de harten besnijden en Zijn wetten erin schrijven. Geen enkele
inwoner zal nog door de vloek over de zonde worden getroffen, dat wil
zeggen dat er niemand meer ziek zal zijn, want de vuurhaard der zonde is
weg, geblust. Alle dingen worden nieuw!
Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht
zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de
stad.
* Een waardevol boek van Rebecca Brown en Daniel Yoder behandelt het
probleem “Onverbroken Vloeken”, (Gazon uitgeverij Den Haag).

