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Te leven naar de wil van JHWH
Er was eens een Nederlandse ingenieur die een vernuftig apparaat had
ontwikkeld. Daarmee konden mensen overal ter wereld hun woningen
van stroom en warmte voorzien tegen zeer lage energiekosten. Het
apparaat werd naar een Afrikaans land verzonden, enerzijds als
proefproject, anderzijds als bijdrage aan ontwikkelingshulp. Het
apparaat kwam aan en werd uitgepakt. Duizenden inboorlingen
verdrongen zich rondom dit in hun ogen ‘achtste wereldwonder’.
Helaas, er zat geen instructieboek bij in de taal die aldaar werd
gesproken. Niemand kon de taal lezen van het bijgeleverde Nederlandse
instructieboek. De inboorlingen begonnen het apparaat te betasten en uit
te proberen. Alle
schakelaars en
knopjes werden
aan en uit
g e d a a n .
Plotseling kwam
er rook uit het
apparaat, en alle
inboorlingen
j u i c h t e n va n
vr e u g d e . Z i j
meenden dat zij
de werkwijze
van het apparaat
hadden ontdekt.
Een Warmte-kracht installatie
Helaas, de rook
was ontstaan door foutief gebruik, waardoor kortsluiting was ontstaan.
Het apparaat kon naar de afvalhoop worden gebracht! Het was de
inboorlingen niet kwalijk te nemen dat het apparaat onbruikbaar was
geworden. Zij hadden goede voorlichting in hun eigen taal moeten
krijgen. Indien er alsdan nóg iets fout zou zijn gegaan, was een verwijt
op z’n plaats geweest, maar nu niet.
Zou onze Schepper op gelijke wijze zónder duidelijke voorlichting de
mens op de aarde hebben geplaatst, om Zich daarna terug te trekken en
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de mens aan zijn lot over te laten? Zou onze Schepper de mens geen
duidelijke instructies hebben gegeven hoe te leven en hoe te handelen?
Zou onze Schepper zo naïef of achteloos zijn geweest om ons een
levensreis te laten maken, zónder ons daartoe te voorzien van alles wat
nodig is om die reis succesvol te kunnen volbrengen? Nee, onze
Schepper heeft de mens zeer goed geinformeerd en voorgelicht
aangaande Zijn wil en ons welzijn. Hij heeft de aarde geschapen, niet
opdat deze leeg zou blijven. Hem stond een duidelijk plan voor ogen.
De aarde was chaotisch geworden vanwege duistere machten die

daarvoor worden aangewezen in het Oude Testament, o.a. de Behemoth
en Leviathan, grote monsters. De heerschappij en orde moest worden
hersteld, en daartoe werd de Adam-mens geschapen. De mens werd
geschapen naar of volgens het beeld en de gelijkenis die de Schepper
zich voor ogen stond, een mens die bekwaam zou zijn om zijn taak te
volbrengen. De mens werd geschapen met alle kwaliteiten, inzichten,
kennis, krachten die nodig waren om zijn taak meer dan goed te kunnen
uitvoeren. De mens werd een eigen vrije wil gegeven, om in overleg
met de wil van zijn Schepper te handelen. Het kon echter ook anders,
gezien de vrijheid van handelen. In de schepping functioneren
wetmatigheden. De mens maakt deel uit van de schepping, dus van die
wetmatigheden. De mogelijkheid staat alsdan open dat de mensen tegen
de wetmatigheden ingaan, of deze negeren en op eigen wijze wetten
maken, die niet het doel beogen wat onze Schepper voor ogen staat.
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Wij mensen hebben wel onze verantwoordelijkheid tegenover de
Schepper en Zijn wetten. Verantwoording wil zeggen dat wij een
antwoord zullen moeten geven op de vraag of
wij handelden en leefden overeenkomstig de wil
van God. Wij mensen worden geboren met de
aanleg om een karakter te ontwikkelen.
Gehoorzaamheid moeten wij leren, dat komt niet
vanzelf. Dat zien we wel in de opvoeding van
kinderen door hun ouders. Er is wijsheid en
geduld voor nodig om kleine kinderen
gehoorzaamheid te leren. Wat karakter betreft
kan er veel aan geschaafd en gebeiteld worden
om het te veredelen. In de mens is de aanleg aanwezig om zich te
ontwikkelen en gehoorzaamheid te leren door oefening. Wij moeten
daarbij soms wel bittere pillen slikken of harde noten kraken. Er worden
soms moeilijke keuzes op onze weg geplaatst, die cruciaal zijn voor
heel ons verdere leven. Sommige daden hebben een groot impact,
waarbij er soms geen weg terug is. Wel heeft JHWH de factor herstel in
de schepping ingebouwd, ook voor ons, om ons weer op te richten. Door
waar berouw vergeeft Hij mild en gaarne, hoewel de maat ook vol kan
raken, waar geen vergeving voor is, zoals bij Manasse in Juda, waar
onschuldig bloed was gestort.
In Deuteronomium 29 werd het volk Israël voor de keuze geplaatst, en
dat geldt ook voor ons als late nazaten van de 12 stammen in de
verstrooiing. Wij moeten kiezen, òf voor het leven, òf voor de vloek
Zie Deut.30:19.
Wanneer wij leren kiezen voor het leven, zingen wij met de
Psalmdichter: Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit
zal glijden.etc.
Verantwoording afleggen aan JHWH wil zeggen dat Hij op de hoogte is
van al onze verrichtingen. Hij kent onze harten en proeft onze nieren.
Geen ding is voor Hem verborgen. Hij geeft ons echter wel de vrijheid
van handelen, zoals een landbouwer, om goed koren of dolik te
verbouwen.
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Bijbelse gegevens
Naast de natuurwetten en ingeschapen wetten ontving de mens de
volgende opdracht:
Genesis 2:15 Zo nam JHWH den mens, en zette hem in den hof van Eden,
om dien te bouwen, en dien te bewaren.
16 En JHWH gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs
zult gij vrijelijk eten;
17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan
zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood
sterven.

Er is vanaf Adam en daarna kennis geweest aangaande de wil van
JHWH en Zijn wetten. Lezen wij niet van Abraham dat hij zich hield
aan álle wetten van JHWH? Zie:
Genesis 26:5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en
heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn
wetten.

Uit Abraham sproot Izaak voort, en
uit Izaak kwam Jakob. Jakob werd
Israël genoemd door JHWH, en zijn
nazaten zijn het volk Israël der
twaalf stammen, waarmee JHWH
Zijn verbond oprichtte.
De Wet is de huwelijksakte van de
trouw van JHWH met Zijn volk
Israël. De Wet is het Verbond, de
overeenkomst met de voorwaarden
en eisen. Wij laten hierna ten overvloede een aantal teksten volgen
waaruit overduidelijk blijkt dat Israël goed op de hoogte was gebracht
van de geboden van JHWH, met de daaraan verbonden zegen bij
gehoorzaamheid, en vloek bij ongehoorzaamheid. Men kon nooit
zeggen dat men niet op de hoogte was gebracht aangaande de wil van
God. Zie o.a.:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem JHWH uws Gods
horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
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geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u
leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Exodus 16:28 Toen zeide JHWH tot Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te
houden Mijn geboden en Mijn wetten?
Exodus 20:6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij
liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
Exodus 35:1 Toen deed Mozes de ganse vergadering der kinderen Israels
verzamelen, en zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die JHWH geboden heeft,
dat men ze doe.
Leviticus 4:2 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Als een ziel zal
gezondigd hebben, door afdwaling van enige geboden JHWH, dat niet zou
gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan
hebben;
Leviticus 4:13 Indien nu de gehele vergadering van
Israel afgedwaald zal zijn, en de zaak voor de ogen der
gemeente verborgen is, en zij iets gedaan zullen hebben
tegen enige van alle geboden JHWH, dat niet zoude
gedaan worden, en zijn schuldig geworden;
Leviticus 22:31 Daarom zult gij Mijn geboden houden,
en dezelve doen; Ik ben JHWH!
Leviticus 26:15 En zo gij Mijn inzettingen zult
smadelijk verwerpen, en zo uw ziel van Mijn rechten zal
walgen, dat gij niet doet al Mijn geboden, om Mijn verbond te vernietigen;
Leviticus 27:34 Dit zijn de geboden, die JHWH Mozes geboden heeft, aan de
kinderen Israels, op den berg Sinaï.
Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook
daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van JHWH, uw God, die ik
u gebiede.
Deuteronomium 4:40 En gij zult houden Zijn inzettingen en Zijn geboden, die
ik u heden gebiede, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de
dagen verlengt in het land, dat JHWH, uw God, u geeft, voor altoos.
Deuteronomium 5:32 Neemt dan waar, dat gij doet, gelijk als JHWH, uw God,
u geboden heeft; en wijkt niet af ter rechter hand, noch ter linkerhand.
Deuteronomium 6:1 Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die
JHWH, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land,
naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten;
Deuteronomium 6:2 Opdat gij JHWH, uw God, vrezet, om te houden al Zijn
inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al
de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd worden.
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Deuteronomium 6:17 Gij zult de geboden JHWH, uws Gods, vlijtig houden,
mitsgaders Zijn getuigenissen, en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft.
Deuteronomium 6:20 Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat
zijn dat voor getuigenissen, en inzettingen, en rechten, die JHWH, onze God,
ulieden geboden heeft?
Deuteronomium 6:25 En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen
waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht JHWH, onzes Gods,
gelijk Hij ons geboden heeft.
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH, uw God, die God is, die
getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten.
Deuteronomium 7:11 Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten,
die ik u heden gebiede, om die te doen.
Deuteronomium 8:6 En houdt de geboden JHWH, uws
Gods, om in Zijn wegen te wandelen, en om Hem te
vrezen.
Deuteronomium 8:11 Wacht u, dat gij JHWH, uw God,
niet vergeet, dat gij niet zoudt houden Zijn geboden, en
Zijn rechten, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede;
Deuteronomium 11:8 Houdt dan alle geboden, die ik u
heden gebiede; opdat gij gesterkt wordt en inkomt, en erft het land, waarheen
gij overtrekt, om dat te erven;
Deuteronomium 11:13 En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen
naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede, om JHWH, uw God, lief te hebben,
en Hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
Deuteronomium 11:22 Want zo gij naarstiglijk houdt al deze geboden, die ik u
gebiede om die te doen, JHWH, uw God, liefhebbende, wandelende in al Zijn
wegen, en Hem aanhangende;
Deuteronomium 11:27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden
JHWH, uws Gods, die ik u heden gebiede;
Deuteronomium 11:28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden
JHWH, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere
goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.
Deuteronomium 26:18 En JHWH heeft u heden doen zeggen, dat gij Hem tot
een volk des eigendoms zult zijn, gelijk als Hij u gesproken heeft, en dat gij al
Zijn geboden zult houden;
Deuteronomium 27:1 En Mozes, te zamen met de oudsten van Israel, gebood
het volk, zeggende: Behoudt al deze geboden, die ik ulieden heden gebiede.
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Deuteronomium 27:10 Daarom zult gij der stem JHWH, uws Gods,
gehoorzaam zijn, en gij zult doen Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u
heden gebiede.
Deuteronomium 28:1 En het zal geschieden, indien gij der stem JHWH, uws
Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die
ik u heden gebiede, zo zal JHWH, uw God, u hoog zetten boven alle volken der
aarde.
Deuteronomium 28:9 JHWH zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen,
gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden JHWH, uws Gods, zult
houden, en in Zijn wegen wandelen.
Deuteronomium 28:13 En JHWH 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 JHWH, uws Gods, die ik u heden
gebiede te houden en te doen;
Deuteronomium 30:10 Wanneer gij der stemme
JHWH, uws Gods, zult gehoorzaam zijn,
houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die
in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u
zult bekeren tot JHWH, uw God, met uw ganse
hart en met uw ganse ziel.
Deuteronomium 30:16 Want ik gebiede u heden, JHWH, uw God, lief te
hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn
inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en JHWH, uw
God, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
Nehemia 1:5 En ik zeide: Och, JHWH, God des hemels, Gij, grote en
vreselijke God! Die het verbond en de goedertierenheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden.
Nehemia 1:7 Wij hebben het ganselijk tegen U verdorven; en wij hebben niet
gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die Gij Uw knecht
Mozes geboden hebt.
Psalmen 78:5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet
gesteld in Israel; die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen
zouden bekend maken;
Psalmen 78:7 En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet
vergeten, maar Zijn geboden bewaren;
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Relevante gegevens
Zo goed als wij ons hebben te houden aan alle wetten die in een land
gelden, evenzogoed hebben wij ons te houden aan de wetten van
JHWH. Wij zijn vrij om ons aan de wetten van het land te houden. Er
staan straffen op het breken of overtreden van deze wetten. Of de wijze
van straffen correct en goed is, daarop zullen wij in dit kader niet
ingaan, wat reeds in andere brochures wel is gebeurd, zie brochure 218.
Of men nu een gelovige is ja dan nee, wij allen kennen en ervaren dat er
natuurwetten zijn, en dat bij overtreding ervan de natuur zichzelf
wreekt. Wij kennen verschillende wetten, als de wet van de
zwaartekracht, en verschillende natuurkundige wetten, zoals wij dezen
op school leerden. Wij hebben met de natuurwetten terdege rekening te
houden, anders strijden ze tegen ons. Een vogel
die zich laat drijven op de wind, zal weinig
energie gebruiken. Wie als vogel tegen de storm
in wil vliegen, zal veel energie gebruiken.
Het Verbond dat JHWH met Zijn volk Israël
oprichtte wijst op een samenbinding. Verbond
komt van verbinden. Een verbond is een
overeenkomst, een verdrag, een soort contract.
Dat is iets heel anders dan een testament. Een
testament is een laatste wilsbeschikking. De
gereformeerde vaders hebben in navolging van
Calvijn vanwege de uitverkiezingsleer van Een Testament
Augustinus het verbond opgevat als een
‘genadeverbond’, dat alleen zou gelden voor een klein aantal
uitverkorenen. Dit is sterk individueel gericht. Er zou een werkverbond
én een genadeverbond bestaan. Dat JHWH met Israël een verbond
oprichtte is hen kennelijk ontgaan. Althans, men heeft Israël vervangen
door de kerk. Het verbond van JHWH met Israël had als achtergrond dat
er een gemeenschappelijke vijand was, nl. Nachash en zijn zaadlijn,
Genesis 3:15. JHWH en Israël hadden en hebben dezelfde vijand. Het
verbond van JHWH is niet individueel gericht, maar met een volk, een
organisme, een volk dat uit het ‘vrouwenzaad’ afkomstig is. Het motief
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van het verbond is de bescherming van het vrouwenzaad tégen het
Nachashzaad (foutief vertaald door slang). Alzo draagt het verbond van
JHWH met Israël het karakter van bescherming (de Wet) én bevrijding.
Een testament is géén verbond, maar een laatste wilsbeschikking. Het
woord testament komt van testa of testikel, mannelijke teelbal. Testikel
had als oorspronkelijke betekenis het ‘getuige zijn’. Bij het sluiten van
een verbond legde men zijn hand op zijn testikels. Daarin zit de
diepergaande gedachte van ‘nageslacht’. De oorspronkelijke betekenis
van het woord ‘testament’ was dan ook niet een laatste wilsbeschikking,
maar eenvoudig een ‘wet’, dus een wet-sluiting of verbond. De
uitdrukkingen Oud- en Nieuw Testament naar hedendaagse begrippen
zijn onjuist, daar het een Verbond betreft, de Wet. Het verbond was
oorspronkelijk conditioneel, voorwaardelijk. Het verbond werd
verbroken en geschonden door Israël, waarna JHWH komt met een
onconditioneel verbond, zie Jeremia 30 tot 33. Het teken van het Oude
verbond, de uitwendige besnijdenis (insnijding en niet de volkomen
verwijdering van de voorhuid) wordt de inwendige besnijdenis van het
hart.
Analyse
Hoe leefde men in het Oude Testament, en op welke wijze hield men
zich wél of níet aan de wil van God? Hoe leeft het christendom over het
algemeen genomen momenteel?
Wij lezen in Genesis 12:1 dat JHWH
Abram riep uit Ur om te gaan naar het
l a n d dat h e m zo u w o r d e n
aangewezen. Aldaar groeide Abram
uit tot Abraham, tot een groot en
machtig vorst. Daarna lezen wij ook
dat Abraham in alles handelde en
leefde naar de wetten van JHWH, zie
Genesis 26:5.
Uit Abraham komt als erfgenaam
Izaak voort, en uit Izaak Jakob, die de eerstgeboortezegen ontving.
Jakob wordt later Israël genoemd, doordat hij zich vorstelijk had
gedragen. Uit hem komen de 12 stammen Israëls voort, om het volk van
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JHWH te zijn. Op de Sinaï sluit JHWH een verbond met het volk en gaf
hen Zijn Wet op 2 stenen tabletten. In de wetten staat dat al wat
mannelijk was driemaal des
jaars naar de feesten (de
gezette hoogtijden) diende te
gaan te Jeruzalem. Men hoefde
tijdens de feesten niet bang te
zijn voor een vijandelijke inval.
JHWH zou er voor zorgen dat
er geen vijanden zouden aan
komen stormen, zie Exodus
34:24.
Momenteel gaat men twee tot
driemaal per zondag naar een kerk, om daar een lange dienst bij te
wonen. Er blijft alzo weinig of geen tijd over om zich in alle rust en
eenvoud te wijden aan God en gezin.
Kan een ‘zondig’ mens de wetten en geboden houden? Uit de volgende
teksten kan men duidelijk opmaken dat een mens de geboden van
JHWH kan houden indien hij wil, om er de zegen over te ontvangen. De
mens kan ook uit onwil de geboden overtreden, waardoor hij zichzelf
straft. Het is niet JHWH die straft, maar onze eigen boosheden straffen
ons, wat men kan lezen in Jeremia 2:191. Jeremia 7:3, 28; 8:8-11.
Uit onderstaande teksten blijkt dat een mens wel degelijk de geboden
van JHWH kan houden. Men kan zich niet verschuilen achter onmacht.
Men kan niet zeggen: ‘God moet het doen’. Een afwachtende houding
blijkt fataal te eindigen.
Deuteronomium 26:13 En gij zult voor het aangezicht JHWH, uws Gods,
zeggen: Ik heb het heilige uit het huis weggenomen, en heb het ook aan den
Leviet en aan den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe gegeven, naar

1

Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen;
weet dan en ziet, dat het kwaad en bitter is, dat gij JHWH, uw God, verlaat,
en Mijn vreze niet bij u is, spreekt JHWH, JHWH der heirscharen.
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al Uw geboden, die Gij mij geboden hebt; ik heb niets van Uw geboden
overtreden, en niets vergeten.
Deuteronomium 26:14 Ik heb daarvan niets gegeten in mijn leed, en heb
daarvan niets weggenomen tot iets onreins, noch daarvan gegeven tot een
dode; ik ben der stem JHWH, mijns Gods, gehoorzaam geweest, ik heb gedaan
naar alles, wat Gij mij geboden hebt.
Jozua 1:7 Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te
doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk
daarvan niet, ter rechter hand noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk
handelt alom, waar gij zult gaan;
Jozua 1:16 Toen antwoordden zij Jozua, zeggende: Al wat gij ons geboden
hebt, zullen wij doen, en alom, waar gij
ons zenden zult, zullen wij gaan.
Richteren 2:20 Daarom ontstak de toorn
JHWH tegen Israel, dat Hij zeide: omdat
dit volk Mijn verbond heeft overtreden, dat
Ik hun vaderen geboden heb, en zij naar
Mijn stem niet gehoord hebben;
Richteren 3:4 Dezen dan waren, om Israel
door hen te verzoeken, opdat men wiste, of
zij de geboden JHWH zouden horen, die
Hij hun vaderen door de hand van Mozes
geboden had.
1 Koningen 11:11 Daarom zeide JHWH
tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat
gij niet hebt gehouden Mijn verbond en
Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik
zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven.
1 Kronieken 22:13 Dan zult gij voorspoedig zijn, als gij waarnemen zult te
doen de inzettingen en de rechten, die JHWH aan Mozes geboden heeft over
Israel. Wees sterk en heb goeden moed, vrees niet, en wees niet verslagen!
1 Kronieken 28:8 Nu dan, voor de ogen van het ganse Israel, de gemeente
JHWH, en voor de oren onzes Gods, houdt en zoekt al de geboden JHWH,
uws Gods; opdat gijlieden dit goede land erfelijk bezit, en uw kinderen na u tot
in eeuwigheid doet erven.
2 Kronieken 17:4 Maar hij zocht den God zijns vaders, en wandelde in Zijn
geboden, en niet naar het doen van Israël.
2 Kronieken 24:20 En de Geest Gods toog Zacharia aan, den zoon van Jojada,
den priester, die boven het volk stond, en hij zeide tot hen: Zo zegt God:
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Waarom overtreedt gij de geboden JHWH? Daarom zult gij niet voorspoedig
zijn; dewijl gij JHWH verlaten hebt, zo zal Hij u verlaten.
2 Kronieken 33:8 En Ik zal den voet van Israel niet meer doen wijken van het
land, dat Ik uw vaderen besteld heb; alleenlijk zo zij waarnemen te doen, al
hetgeen Ik hun geboden heb, naar de ganse wet, en inzettingen, en rechten,
door de hand van Mozes.
2 Kronieken 34:31 En de koning stond in zijn standplaats, en maakte een
verbond voor JHWH aangezicht, om JHWH na te wandelen, en om Zijn
geboden, en Zijn getuigenissen, en Zijn inzettingen, met zijn ganse hart en
met zijn ganse ziel, te onderhouden, doende de
woorden des verbonds, die in datzelve boek
geschreven zijn.
Psalmen 89:31
(89-32) Indien zij Mijn
inzettingen ontheiligen, en Mijn geboden niet
houden;
Psalmen 107:11 Omdat zij wederspannig
waren geweest tegen Gods geboden, en den De heilge Naam JHWH
raad des Allerhoogsten onwaardiglijk
verworpen hadden.
Psalmen 111:9 Pe. Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden; Tsade. Hij heeft
Zijn verbond in eeuwigheid geboden; Koph. Zijn Naam is heilig en vreselijk.
Psalmen 112:1 Hallelujah! Aleph. Welgelukzalig is de man, die JHWH vreest;
Beth. die groten lust heeft in Zijn geboden.
Psalmen 119:4 JHWH! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren
zal.
Psalmen 119:6 Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op
al Uw geboden.
Psalmen 119:10 Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet
afdwalen.
Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God,
en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.
Jeremia 7:23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn
stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in
al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga.
Daniël 9:4 Ik bad dan tot JHWH, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och
Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid
houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden.
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Daniël 9:5 Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk
gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw
rechten.

Het zijn de mensen zelf die zijn afgeweken van Gods geboden, van Zijn
Wet(ten). Zij hebben leringen bedacht die geboden zijn van mensen,
zoals in Marcus 7:7 staat. Een leven naar Gods geboden houdt o.a. in
dat men er niet van uitgaat, zoals veel christenen stellen, dat de Wet
afgeschaft of vervuld zou zijn. Gods Wet is onveranderlijk en altoos
geldend. Een wet kan niet vervuld worden, want een wet blijft gelden
zolang de wetgever dat bepaald. JHWH heeft de Wet altoosdurend
gesteld, onveranderlij k en
onwijzigbaar. Een instelling kan
tijdelijk zijn, en een profetie kan
vervuld worden, maar een wet
niet.
De zevende dag als
sabbat/rustdag blijft de zevende
dag en is nooit door JHWH
gewijzigd in de eerste dag der
week. Daarvoor kan men slechts
d e w i l l e ke u r va n k e i z e r
Constantijn de Grote aanwijzen.
De oorspronkelijke huisgodsdienst
der Israëlieten, waarbij men zelf
de kinderen onderwees in de
wetten (zowel de Wet van JHWH,
welke evenzeer de andere wetten
omvat, als landbouwwetten,
politionele weten, zedelijke
wetten, etc.). Men kende geen
kerkelijke godsdienst, om elke Waar moet ik me aan houden?
zondag bij elkaar te komen in
grote getale. Slechts driemaal in het jaar trok al wat mannelijk was op
naar Jeruzalem tot de Gezette Hoogtijden (feesten) van JHWH.
Jerobeam maakte feesten die hij uit zijn eigen hart bedacht, om de tien
stammen onder zijn heerschappij te houden. De christelijke kerk volgde
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Jerobeam door allerlei eigengemaakte feestdagen in te stellen, en door
de échte feesten van JHWH niet meer, of in gewijzigde vorm te houden.
Het kerkelijke Pasen is geen Goddelijk feest, maar van heidense
oorsprong een vruchtbaarheidsfeest met hazen en eieren. Kerstfeest is
van heidense oorsprong ter ere van de wedergeboren zon, het
Saturnalia-feest. De tweede kerstdag, tweede paasdag en tweede
pinksterdag berust op eigen bedenksels. Ook bid- en dankdagen en
hemelvaartsdag zijn geen instellingen van JHWH. Men heeft JHWH
verlaten, die alleen Israëls God is. Hoor Israël, JHWH uw God is een
enig God. Nee, zei de christelijke kerk, God vormt een drie-in-eenGodheid. JHWH als Verlosser werd verschoven naar Jezus. En zo zijn
er nog tal van wijzigingen aan te geven die berusten op menselijke
inzichten, welke ons de ware wil van God doen vergeten.
Straf voor overtreders van de wet.
1Johannes 2:4 Wie zegt ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaard is
een leugenaar en in die is de waarheid niet.
1Joh3:4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de
zonde is wetteloosheid.
Spreuken 28:4 Die de wet verlaten prijzen de goddelozenY
28:9 Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zal zelfs een
gruwel zijn.
Jeremia 9:13 Omdat zij Mijn wet verlaten hebbenY
Hebreeën 10:28 Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, Die
sterft zonder barmhartigheid, onder 2 of 3 getuigen.
Jesaja 65:11 Maar gij verlaters van JHWH, gij vergeters van den berg Mijner
heiligheid, gij aanrichters ener tafel voor die bende, en gij opvullers des dranks
voor dat getal!
12 Ik zal ulieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult
krommen, omdat Ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord, Ik gesproken
heb, maar gij hebt niet gehoord, maar hebt gedaan, dat kwaad was in Mijn
ogen, en hebt verkoren hetgeen, waaraan Ik geen lust heb.
13 Daarom zegt JHWH alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten, doch gijlieden
zult hongeren; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten;
ziet, Mijn knechten zullen blijde zijn, doch gijlieden zult beschaamd zijn.
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14 Ziet, Mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gijlieden zult
schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes zult gij
huilen.
15 En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en
JHWH zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij met een anderen naam
noemen;
16 Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den God der
waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den God der
waarheid, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij
voor Mijn ogen verborgen zijn.

Ongehoorzaamheid straft zichzelf, wat te zien is in Adam en Eva, Kaïn,
Ezau, Sodom en Gomorra, Mozes, Aäron, de
oude generatie Israëlieten in de woestijn,
Korach-datan en Abiram, Saul, Jona, etc.
Terwijl gehoorzaamheid zich beloont, te zien
in Jozua en Kaleb, Samuel en de
Rechabieten. Het kwaad straft zichzelf. Het
grote wereldwijde systeem van afval wordt in
de Bijbel aangeduid als ‘Babel’, en in de
eindtijd als het ‘Grote Babylon’. Volgens
Jeremia 51:49 is Babel tot een val geweest
voor Israël, maar zal het uiteindelijk zelf
vallen. Babel heeft geweld gepleegd tegen
Israël. JHWH zal het Babel vergelden, betaalt
zetten, zie: Jeremia 51:24 Maar Ik zal Babel en
allen inwoneren van Chaldea vergelden al hun
boosheid, die zij gedaan hebben aan Sion, voor
ulieder ogen, spreekt JHWH. Wijzelf als
Israelvolkeren zullen Babel mogen verpletteren,
want JHWH heeft ons tot een voorhamer
gesteld om Babel in stukken te slaan, zie
Jeremia 51:20. En al klom Babel (via de NASA
en ESA met spaceshuttles) ten hemel, JHWH
zal hen vandaar neerstoten, 51:53. Babel, de
vijand van JHWH, wordt tot een steenhoop, een woestenij wat niet meer
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herbouwd zal worden. JHWH bevestigt Zijn verbond met ons. Het
verbond en Zijn wet is ter onzer bescherming.
Conclusie
Welke positie nemen wij in in ons leven?
Men kan kiezen uit slechts twee mogelijkheden. Men kan voor het leven
kiezen en zijn standplaats in de waarheid nemen. Of men kan kiezen
voor de vloek, voor de dood, en standplaats nemen in de leugen.
Wat waarheid is, is een goede vraag. Is de waarheid? Dat wil zeggen of
de waarheid is, dus stationair of statisch is. Of is de waarheid
dynamisch, wordend? JHWH is zelf de Waarheid, onveranderlijk.
Volgens de oude en latere christelijke
kerk is de waarheid. Zij heeft de
waarheid
vastgelegd
in
geloofsbelijdenissen en dogma’s.
Daaraan mag niet getornd worden.
Volgens de kerk(en) is de waarheid
statisch. De vraag is, of de waarheid
statisch kan zijn voor ons mensen,
aangezien wij slechts ten delen kennen en
weten? Wij zijn beperkt in onze
opvattingen en kennis. De waarheid kan
voor ons niet anders zijn dan dynamisch, wordend.
Een Israëliet kan zich niet verschuilen achter onwetendheid. JHWH
heeft overduidelijk gesproken en Zijn wil bekend gemaakt. Het is niet
zo dat hij eerst naar Hem in de hemel zouden moeten opklimmen (met
ruimteschepen of raketten) om erachter te komen wat Zijn bedoelingen
zijn en wat Zijn wil is. Wij behoeven ook niet naar de andere kant van
de wereld over te varen om aldaar te zoeken naar Zijn wet en eis. Nee,
volgens Deut.30 is het gebod nabij ons, zie:
11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet
verborgen, en dat is niet verre.
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12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel
varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het
doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons
overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve
horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te
doen.
Mattheüs 5:19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en
de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in
het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd
hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

De eis van JHWH is
duidelijk aangegeven. Geen
enkele Israëliet kan er om
heen. Wij lezen dat o.a. in:
Deuteronomium 10:12 Nu
dan, Israel! wat eist JHWH,
uw God van u dan JHWH,
uw God, te vrezen, in al Zijn
wegen te wandelen, en Hem
lief te hebben, en JHWH,
uw God, te dienen, met uw
ganse hart en met uw ganse
ziel;
Micha 6:8
Hij heeft u
bekend gemaakt, o mens!
wat goed is; en wat eist
JHWH van u, dan recht te
doen, en weldadigheid lief
te hebben, en ootmoediglijk
te wandelen met uw God?
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2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de
waarheid spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die
JHWH vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij
niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Wij hebben verantwoording af te leggen over ons leven, over onze
werken of handelingen tijdens ons leven. Men leeft niet vrij in die zin.
Wanneer Israël gehoorzaamde en leefde naar de wetten, zoals enkele
malen geschiedde, o.a. onder David, Hizkia en koning Josia, had het
grote voorspoed. JHWH beoogt ons voordeel, onze bescherming. Hij
wil van ons een modelvolk maken. Die tijd komt dat wij als Israelvolk
model zullen staan, want uit het herstelde Sion zal de Wet uitgaan, tot
zegen van andere volkeren, zie Micha 4:2.
Hoe is het mogelijk dat Israël de wet vergat, dat het wetboek lange tijd
zoek was geraakt, totdat de priester Hilkia het terugvond en het aan
koning Josia gaf. In Hosea 4:6 lezen wij het dat het volk de wet
vergeten was.. De Wet heeft zeer vele voortreffelijkheden, staat in
Hosea 8:12, maar deze klonken vreemd in de oren van Efraïm, zie:
11 Omdat Efraim de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen, zo zijn hem de
altaren geworden tot zondigen.
12 Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als
wat vreemds.

De oorzaak wordt aangewezen in de volgende verzen:
14 Want Israel heeft zijn Maker vergeten, en tempelen gebouwd, en Juda heeft vaste
steden vermenigvuldigd; maar Ik zal een vuur zenden in zijn steden, dat zal haar
paleizen verteren.
Koning Josia leest de gevonden wetsrol
2 Koningen 23:24

In heel eenvoudige woorden en aanwijzingen geeft JHWH te kennen
wat de simpele leefregels zijn, zie oa.:
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent?
Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?

Wij zien hetzelfde fenomeen in ons land, het Israël in het Westen, waar
men zijn Maker, de God van Israël heeft vergeten. Men heeft wel veel
tempels (kerken, moskeeën, etc..) gebouwd, en men heeft grote vaste
steden vermenigvuldigd, maar niet vanuit JHWH en Zijn Wet. Tijdens
de laatste nationale herdenking in Apeldoorn, na de aanslag op het
vorstenhuis, werden de slachtoffers herdacht. Deze dienst miste een
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belangrijke dimensie en droeg een opgelegd postmodern karakter, naar
het zeer goede artikel van de heer W.B. Kranendonk in het
Reformatorisch Dagblad dd. 16 mei 2009. God werd niet genoemd. De
bijeenkomst was leeg. Men riep op troost te zoeken bij elkaar, terwijl de
enige ware troost alleen in onze Schepper te vinden is.
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hef Gij, o God op mij Uw ogen
zij ik een voorwerp van mededogen
o God genadig en vrij
zaagt Gij op mij, op mij mijn Vader
Die niet verstiet Zijn levensader
zaagt Gij, o Vader ook op mij.

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden
bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.
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
Onderstaand gedicht is van Willem v.d. Berg, Ter Heyde aan Zee (bij
Monster, in het Westland) , in de 19e eeuw, een Godvrezend onkerkelijk
man, die grote gezelschappen leidde, waar veel van Gods oude volk uit
Scheveningen en Katwijk bij elkaar kwam.
HOE LIEF HEB IK UW WET
O God, Die op mijn paden let
Mijn God hoe lief heb ik Uw wet
zij is mijn lamp, zij is mijn licht
de weerglans van Uw aangezicht
en waar ik ga en waar ik sterf
hetzij ik op de golven zwerf
hetzij ik op mijn sponde smacht
o hoor dan God, behoud Uw kracht
vertoon me Uw Heiland Die mij wenk
en de eeuwige kroon des levens schenk
dan vrees ik niet voor 't schaduwdal
elk weet wie mij geleiden zal
de Goede Herder is nabij
Zijn stok en staf vertroosten mij
O Gij die me in den hemel zet
Mijn God hoe lief heb ik Uw wet
zij is mij lamp, zij is mijn licht
de weerglans van Uw aangezicht

Psalm 75:2 Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij
is; men vertelt Uw wonderen.

