
	 	 	 	 	 	 Ekev 5780 
 
Deu 9:4 Wanneer de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen verjaagd heeft, zeg dan niet in uw 
hart: Vanwege míjn gerechtigheid heeft de HEERE mij in dit land gebracht om het in bezit te 
nemen. Want het is vanwege de goddeloosheid van deze volken dat de HEERE hen van voor uw 
ogen uit hun bezit verdrijft.

5 Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om 
het in bezit te nemen, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de HEERE, uw 
God, hen van voor uw ogen uit hun bezit, en om het woord gestand te doen dat de HEERE, uw 
God, uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob,  gezworen heeft. 
6 Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de HEERE, uw God, u dit 
goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halsstarrig volk. 
 
Efe 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave 
van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 
 
Rom 4:13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een 
erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. 
.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 . 
 
Deu 7:25-26 De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop 
zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor 
de HEERE, uw God, een gruwel. 
26 U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban 
rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets 
waarop de ban rust. 
 
Kunnen we pasen en kerst christenen? Hoe zit het met vader&moederdag of verjaardagen? 
Hoe zit het met geduldig zijn? (hoeveel jaren was God geduldig met de Kanaänieten of Israël en 
ons….?)  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Deu 8:2-3 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze 
veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou 
stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.  
Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook 
uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, 
maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. (Mat 4:4)  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Deu 8:17 en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit 
vermogen voor mij verworven. 
 
Gehoorzaamheid >> zegen >> laks/ongehoorzaam-heid >> tegenslag/vloek >> gehoorzaamheid 
War creates good men >> good men create good times >> good times create weak men >> weak 
men create war…. 
 
Luk 17:7-10 7En wie van u die een dienaar heeft die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als hij 
van de akker komt, tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen?

8Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan 
gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u 
daarna?

9Hij bedankt die dienaar toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik 
meen van niet.

10Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte 
dienaren, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Deu 8:10 Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het 
goede land dat Hij u gegeven heeft. 



Voor het land alleen voor Joden/Israëlieten…..? 
 
1 Tim 4:4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het 
onder dankzegging aanvaard wordt. (2 Cor 9:11 ; Efe 5:4 ; Fil 4:6 ; Col 4:2)  
 
“Gezegend is (de Al-Genadige), de Meester van dit brood.” 
Zonder Gods naam te noemen is het niet vervuld…  
(b Berachot 40b) 
.	 	  
 
Zegen voor de maaltijd? Waar staat dat in Torah? 
 
Onze rabbijnen onderwezen: Een man is het verboden om ergens van te genieten zonder een 
dankzegging/zegen aan God, … hij misbruikt iets heiligs …. Want er staat “De aarde is van de 
HEERE en al wat ze bevat”  
 
Ze redeneerden: als een man dankt als hij verzadigd is, hoeveel te meer moet hij dan danken als 
hij honger heeft? 
(Cal v’gomer ofwel klein naar groot >> Mat 6:26)  
Mat 14:19 En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en 
de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, 
gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte.(H,SV Leids Can 
NLT CSB NASB) 
 
Luther NIV NET 	 	 	 en dankte 	 	 	 	 

WV12 / GNB	 	 	 	 sprak de zegenbede / zegengebed uit, 
NBG / Brouwer 	 	 	 sprak den zegen uit, 
Naard / CJB spreekt de zegening uit / made a B’racha  
N.KJV RSV ASV DBY WEB HNV 	 He blessed 
 
Yeshua volgde hier een strikt rabbinale regel…..en het hele christendom volgt Hem erin :D  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Deu 10:20 De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich 
vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren. 
 
Vrezen  ּתִיָרא  
2 Cor 7:1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle 
bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God  
1 Pet 2:17 Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning. 
 
“Moge het zo zijn dat u God net zo vreest als mensen”  
Moeten we God niet meer vrezen dan mensen? 
“Als jullie al zoveel zouden kunnen doen” (b Berachot 28b) 
	 	  
Dienen תַעֲבֹד >> Tempeldienst was dienen >> gebeden ipv  
	 	  
Vasthouden תְִדּבָק  
Is het mogelijk voor een mens om de Shechina vast te houden Want er staat [Deu 4:24] God is 
een verterend vuur? (b Ketubot 111b) >> 
Volgens Maimonides moet men zich dan vasthouden aan diegenen die Torah onderwijzen 
(rabbijnen)….. 
 
Hoever staat dat van dit gebod af? (mensen-verering?) 
Joh 15:4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de 
wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn 
Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 



Joh 17:21-23 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één 
zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

22En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén 
zijn;

23Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden 
hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. 
 
Yeshua’s uitleg en gebod is praktisch identiek aan dat van de rabbijnen. 
	 	  
Zweren ַּתִּׁשָבֵֽע  
Zweer enkel bij Gods naam en niet die van een afgod (Ex 23:13) of iets anders (Mat 5:33-37)  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Deu 6:4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 

5 Daarom zult u de HEERE, uw God (ָאֱֹלהֶי), liefhebben met heel uw hart (ְָלְבָב), met heel uw 
ziel (ְָנַפְׁש) en met heel uw kracht (ָֽמְאֶֹד). (13)

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. (18a) 
7a U moet ze uw kinderen (ָלְבָנֶי) inprenten (19a) 
b en erover spreken, als u in uw huis (ֶָּבְבֵית) zit en als  
u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. (19b) 
8 U moet ze als een teken op uw hand (ָיֶָד) binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen 
uw ogen (ָעֵינֶֽי) zijn. (18b) 
9 U moet ze op de deurposten van uw huis (ֶָּבֵית) en op uw poorten (ָּובִׁשְעֶָרֽי) schrijven. (20) 
 
Deu 11:13 En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden 
gebied, door de HEERE, uw God (אֱֹלֽהֵיכֶם), lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart 
 ,(נַפְׁשְכֶֽם) en met heel uw ziel (לְבַבְכֶם)
14 dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, 
uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. 
15 Ook zal Ik gewas op uw veld geven voor uw dieren; en u zult eten en verzadigd worden. 
16 Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u 
voor hen neerbuigt. 
17 Anders zal de toorn van de HEERE tegen u ontbranden en zal Hij de hemel sluiten, zodat er 
geen regen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig 
verdwenen zult zijn uit het goede land dat de HEERE u geeft. 
18a Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. 
18b Bind ze als een teken op uw hand (יְֶדכֶם), en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw 
ogen (עֵינֵיכֶֽם) zijn. 
19a leer ze aan uw kinderen (ּבְנֵיכֶם) 
19b door erover te spreken als u in uw huis (ֶָּבְבֵית) zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en 
als u opstaat; 
20 en schrijf ze op de deurposten van uw huis (ֶָּבֵית) en op uw poorten (ָּובִׁשְעֶָרֽי)  
21 opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen 
gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde 
staat. 
 
Rabbi Yehoshua ban Korchah onderwees, “Waarom was het gedeelte van ‘Hoor Israel (Deu 6:4-9) 
geplaatst voor ‘En het zal gebeuren’ (Deu 11:13-21)? Zodat iemand eerst het jul van het Koninkrijk 
van de hemel accepteert, en pas daarna het juk van de geboden. (b.Berachot 13a)  
 
Ons geloof begint individueel en wordt pas daarna gemeenschappelijk omdat je na je persoonlijke 
stap onderdeel wordt van een gemeenschap. 
 
1 Pet 2:9-10 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, 
een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem 
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. u, die voorheen geen volk was, 
maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.


