


 

Ki Tavo, als je in het Land gekomen zult zijn… 

dit vraagt een vernieuwing van het Verbond:  

 

“Met deze woorden heeft de JHVH Moshe in Moav 

een verbond laten sluiten met het volk van Jisraëel, 

als aanvulling op het verbond dat hij bij de Choreev met hen gesloten had.”  

 

Is deze verbondsvernieuwing 

niet een voorbeeld van onze terugkeer naar de Torah 

en de voorbereiding op het wonen in het Land?  

De oproep van 
JHWH voor Zijn 
gemeente in deze 
tijd.

Leidraad in onze 
samenkomsten.

Doel: In bezit 
nemen van de 
Eeuwige heuvels = 
‘Givot Olam’. (Gen. 
49:26, Deut. 
33:15)



Het terugkerende Israël
Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Opb. 14:14-16



י־ָת֣בֹוא ִּֽ כ 

Ki-tavo

דברים  - Dvariem / Deut. 26:1 – 29:8 (9)

ישעיהו  - Y’shayahu / Jes. 60:1 – 22



Vlakte van Moab

Het lijkt me meer 
waarschijnlijk dat de Kinderen 
van Israël niet de rode route 
naar de Sinai zijn gegaan, 
maar het stippellijntje midden 
door de Sinaiwoestijn.

Het gaat me echter om hun 
positie in de vlakte van Moab 
waar Mosheh hen in een 
verbondsvernieuwing leidt. 
Zie Deut. 29:1.





Mosheh met de twee 
luchot haBriet, 
de twee platen van 
het Verbond. 

In aanvulling op dit 
Verbond leidt hij Am-
Jisra’el met Devarim in 
een vernieuwing van 
het Verbond.





haD'variem - ים ִ֗ ָבר  ַהדְּ

Deut. 26:16-19 lezen

Deut. 29:1-9 lezen

Jes. 60:1-7 lezen



haD'variem - ים ִ֗ ָבר  ַהדְּ

Nogmaals de indeling van D’variem omdat hier een boodschap in zit:

Dt. 1:1-5 Inleiding

Dt. 1:6 – 4:40 Inleidende toespraak

Dt. 5 – 26 Hoofdtoespraak – is ook in 2 delen: Dt 5 – 11 en 12 - 26

Dt. 27 – 28 Tochachah / waarschuwing (kleine lettertjes van het contract)

Dt. 29-30 T’shoevah / berouw en bekering (terugkeer)

Dt. 31-34 Slot



ָוה-ָכל-ֶאת צְּ ַהמ 

Dt. 5 – 26 Hoofdtoespraak

Hoofdtoespraak bevat twee delen: 

a. et-kol haMitsvah - heel het Gebod: Dt 6:1 – 11:22-25

b. Choeqiem oemishpatiem – inzettingen en rechtsbepalingen: Dt. 12:1 – 26:19

We gaan eerst kijken naar ‘heel het Gebod’.

Dit begint met het “Sh’ma Jisra’el, JHWH Elohenu JHWH Echad….” 

…En je moet liefhebben JHWH jouw Elohiem met heel je hart, met heel je ziel enz.



ָוה-ָכל צְּ ַהמ  – het hele gebod

In Dt. 6:1 tot 11:25 wordt telkens over het (hele) gebod gesproken:

6:1 W’zot haMitsvah – En dit is het gebod

6:25 Ki-nishmor l’asot et-kol-haMitsvah – als wij waken om te doen het hele gebod

7:11 W’shamarta et-haMitsvah – en bewaak dan het gebod

11:8 Ushmartem et-kol-haMitsvah – en bewaak dan het hele gebod

11:22 et-kol-haMitsvah – het hele gebod

Dat dit op deze manier gezegd wordt benadrukt dat de Torah één geheel is. 

Wij kunnen niet pakken wat ons past en het andere laten liggen!

Opvallend dat in Dt. 27:1 weer gezegd wordt: bewaak het hele gebod!



Het Gebod

Tony Robbinson wijst hierbij naar 2 Joh. :6: 

"En dit is liefde, dat wij lopen volgens Zijn Gebod. Dit Gebod is zoals u vanaf het 
begin hebben gehoord, waarnaar we moeten lopen”. (peshitta.nl)

Dit 1e deel v/d hoofdrede Mosheh heeft dus als kern, LIEFDE !

De grote vraag voor ons is dus: 

Sta ik in deze liefde, om de hele Torah als leidraad voor mijn leven te volgen ?!

Dat in Dt. 27:1 nog een keer gezegd wordt: ‘Bewaak dan het hele gebod’, drukt ons 
a.h.w. op het hart: de hele Torah is één pakket !!!

Als ons hart werkelijk vol is van de liefde van God is het geen punt om dit hele 
pakket op te pakken.



Ha chugim w’ha mishpatim - ים ָפט  שְּ ַהמ  ים וְּ ַהֻחק 

In 12:1 begint Mosheh te spreken over de inzettingen (chuqim) en verordeningen 
(mishpatim)! 

En zoals we gezien hebben, allerlei chuqim en mishpatim zijn gepasseerd. Zoals: 

Er mag maar 1 Tempel zijn

Regels omtrent vlees eten

Waarschuwing tegen valse profeten

Geen heidense rouwgebruiken

Reine en onreine dieren

Regels over de Tienden.

Shmitahjaar – jaar van kwijtschelding



Ha chugim w’ha mishpatim - ים ָפט  שְּ ַהמ  ים וְּ ַהֻחק 

Het vieren van de grote feesten

Een regeling voor vrijsteden (hoeveel moesten er zijn?)

Een regeling voor echtscheiding - een echtscheidingsbrief beschermde de vrouw!

Zorg voor de armen – de hoeken van het veld niet inoogsten, enz.

Zelfs een gebod om de herinnering aan Nazi-Duitsland uit te wissen (Dt. 25:17-19)

Kun je nu een geschikte slottekst vinden voor deze sectie?

26:16-19: “Op deze dag gebiedt JHWH uw Elohiem u deze chuqiem en mishpatiem 
te bewaken. U moet ze bewaken en doen met heel uw hart en heel uw ziel…. 

En Hij heeft verklaard dat u voor Hem een schat van een volk zult zijn (:18) -

ה ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגלָּ – lihjot lo l’am s’gulah.” (Dit is de taal van de liefde!)



Ha chugim w’ha mishpatim - ים ָפט  שְּ ַהמ  ים וְּ ַהֻחק 

Het slot voor dit deel over chuqim en mishpatim is:

26:16-19: “Op deze dag gebiedt JHWH uw Elohiem u deze chuqiem en mishpatiem 
te bewaken. U moet ze bewaken en doen met heel uw hart en heel uw ziel…. 

En Hij heeft verklaard dat u voor Hem een schat van een volk zult zijn (:18) -

ה ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגלָּ – lihjot lo l’am s’gulah.” (Dit is de taal van de liefde!)

Dit vinden we ook in Ex. 19:5 en 1 Ptr. 2:9

Lezen: Ex. 19:4-6 Verbond bewaken en gehoorzaam zijn => je bent Mijn schat

Lezen: 1 Petr. 2:9: Aval atem am nivchar, mamlechet kohanim w’goi kadosh, am 
s’gulah, l’ma’an t’sapru t’hilotaav shel hakoree etchem meechoshech el oro hanifla.



Overwinnaar zijn

Laten we nog even teruggaan naar 2 Joh. :6

Dit is liefde; dat we lopen volgens zijn Gebod. Dit Gebod is zoals u vanaf het begin 
hebt gehoord, waarnaar we moeten lopen.

Johannes zegt tot ons dat liefde de basis van het leven met God is vanaf het begin. 

Deze liefde laten we zien door het lopen volgens Zijn Gebod = de hele Torah.

Als wij lopen volgens Zijn Torah dan zijn we Zijn Am-s’gulah; een schat van een volk.

Deze Vrouw brengt Hij Zelf in veiligheid, volgens Opb. 12:14-16.

Ze krijgt daartoe 2 vleugels als van een arend, net als in Ex. 19:4-6!

Onze Aliyah zal een overwinningstocht zijn voor Overwinnaars !

Wat hebben deze Overwinnaars overwonnen?

De misleiding van de antichrist !!! Dit is de grote strijd waarin we nu moeten staan.





Het begin van alle vrucht v/h land, Dt 26:1-10

U moet nemen van de eerstelingen van alle vruchten van het land, die u binnenhaalt 
van uw land, dat JHWH uw God u geeft. Dt. 26:2

ה מָָּ֗ ֲאדָּ ָֽ י הָּ ל־ְפִרִׁ֣ ית כָּ ֵראִשִׁ֣ – het begin van alle vrucht van het land

Rondom eerstelingen zijn twee woorden belangrijk

Reshit en Bikkurim

Reshit komt van Rosh = hoofd: aanvang, begin (van maand, jaar, voor de 1e keer)

Reshit: wat het eerst is, begin, aanvang, 

Dt. 11:12: meereshit shanah…. – vanaf het begin v/h jaar

Jes. 46:10: magid meereshit acharit – die verkondig vanaf het begin het laatste…

Hos. 9:10: k’bhikurah bit’enah b’reshitah ra’iti avoteechem – als de eerste 
vrucht aan de vijgenboom in haar eerste seizoen zag Ik uw vaderen.



Het begin van alle vrucht v/h land, Dt 26:1-10

We zeiden al, rondom eerstelingen zijn twee woorden belangrijk

Reshit en Bikkurim

Bikkuriem komt van bakar: eerste zoon, eerste frisse vruchten voortbrengen, als 
eerste zoon aanstellen, vroeg zijn.

Ex. 23:19: Reshit bikkuree admatcha – de beste eerstelingen van jouw land

Lv. 27:26: B’khor asher j’bhukar l’JHWH – de eerstgeborene, die een eersteling 
voor JHWH is.

Eze. 47:12 pirjo lachodashaav j’bhakeer – de vrucht volgens zijn maanden zal 
nieuwe vrucht zijn

Beide woorden worden gebruikt om eerstelingen aan te geven.



Dankbaarheid voor de verlossing, Dt 26:1-10

Dankbaarheid voor de verlossing, vers 3: “Ik verklaar vandaag voor JHWH uw God…”

Ki tavo betekent ‘wanneer je inkomt’.

Mosheh beveelt de Bnee Jisra’el om na hun intrek in het Land eerstelingen aan te 
bieden aan JHWH als uiting van dank.

De hele formule bevat een kort verslag van de verlossing uit Mitsrayim.

Deze hele ceremonie wijst al naar de finale: 

Als JHWH Zijn volk verlost uit de woestijn der volken en de ballingen thuisbrengt, 
dan zal men zeggen: “Wij zijn in het land gekomen dat JHWH onze vaderen 
gezworen heeft om ons te geven.”

Jer. 16:14-16

Davagim rabim – ladigum / l’rabim tsayadim w’tsadum

Veel vissers – om te vissen / veel jagers en zij jagen!



Het begin van alle vrucht v/h land, Dt 26:1-10

Eerstelingen, zijn de beste vruchten

Hoe ging dat in z’n werk?

Strikje om 1e vrucht of boom met 1e vruchten

Eerstelingen gebod voor de 7 vruchten v/h Land. Welke zijn dat?

Dt. 8:8: tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven, dadels.

Waarom hier over olierijke olijven? 

Om aan te geven dat allerbeste gebracht moet worden.

Waarom eerstelingen naar de Tempel?

Om JHWH te erkennen als Eigenaar van het Land. Eze. 36:5)

Ze worden via de priester aan JHWH aangeboden

Dezelfde principes gelden m.b.t. de eerstgeborenen.



De drie oogstfeesten

De eerstelingen naar Tempel met de ‘Shalosh regalim’ = 3 opgangsfeesten

Welke zijn dat?

Pesach, Shavuot, Sukkot

Pesach: eerstelingenfeest schoof van gerst voor JHWH

Shavuot: eerstelingenfeest 2 tarwebroden voor JHWH

Sukkot feest v/d volle oogst alle andere vruchten voor JHWH

Dit is profetisch plaatje

De Mo’adim van JHWH zijn een afbeelding van Zijn Verlossingsplan

Alles moet terug naar JHWH

Zie Hand. 3:21: Yeshua in de hemel tot de tijden v/d wederoprichting v. alle dingen.



De drie oogstfeesten

Het profetische plaatje

Brood in (oude) Israël bij elke maaltijd => graan is basisvoedsel

Am-Jisra’el is Gods eerstelingen volk, Jer. 2:3: de Reshit/eersteling van Zijn oogst

Pesach Yeshua als eersteling terug bij God

Shavuot De gemeente van Israël terug bij God.

Profetisch gezien leven we nog steeds in de tijd van Shavuot: de inzameling van 
Israël. 

Dit wordt voltooid met de graanoogst van Opb. 14:14-16

Daarna is het tijd voor Sukkot, waar Zach. 14:16-19 over spreekt.

Graan = beeld van Israël

Overige vruchten = beeld van de andere volken



Eerstelingen

Graan = beeld van Israël

Overige vruchten = beeld van de andere volken

Dit waren voor de apostelen vanzelfsprekende beelden

Zie Jakobus 1:18: “Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, 
opdat wij zouden zijn eerstelingen van Zijn schepselen.”

Opb. 14:4: “…dezen zijn gekocht uit de mensen, eerstelingen voor God en het Lam”.

Conclusie: De Gemeente van Yeshua is eerstelingenvolk => is Israël.

Gekocht en betaald met het bloed van het Lam van Elohiem.

Via terugkeer naar Torah krijgt dit wederkerende Israël een status van heerlijkheid.

Denk aan de 2 vleugels als van een adelaar, waarmee zij onbereikbaar is voor de 
vijand, Opb. 12:14.



Opklimmend uit de woestijn der volken

י זֹאתה   ן, מ  ָבר-עָֹלה מ  דְּ ַרֶפֶקת, ַהמ  תְּ , ַתַחת ַהַתפּוַח ; דֹוָדּה-ַעל, מ 
יָך ת  ֶמָך--עֹוַררְּ ָך א  ַלתְּ בְּ בְּ , ָשָמה ח  ָךָשָמה ח  ָלַדתְּ .ָלה יְּ

Mi zot, olah min-haMidbar, mitrapeqet al-Dodah; tachat haTapuach, orarticha –
shamah chiblatcha imecha, shamah chiblah j’ladatcha. (Hgl. 8:5)

Het terugkerende Am-Jisra’el steunt niet meer op mensen, maar op haar Liefste. 




