
BACK TO THE ROOTS

Exodus 21-23



Rol van de wet in ons leven

… geeft leven
(Lev.18:5, Deut.5:16, Ps.1, Spr.3:1-2, Ez.20:11,

Mat.19:17, Rom.7:10, Gal.3:12)

… geeft zegen
(Lev.26:3-13, Deut.7:12-20, 11:1-15, Deut.27-28)

… zet ons als volk apart
(Deut.28:9-10, Deut.4:5-8)

… maakt onderscheid tussen
heilig / onheilig en rein / onrein

(Lev.10:10-11, Ez.44:23)

… doet zonde kennen
(Rom.3:20, 4:15, 7:7-9, Jak.2:9, 1 Joh.3:4)

… onderwijst ons over Yeshua
(Joh.5:39 en 46-47, Luk.24:44, Ps.40:8, Kol.2:16

Mat.12:40, Heb.10:1)
… leid ons naar Yeshua

(Rom.10:4, Gal.3:24-25)



Rol van de wet in ons leven



Rom.3:21: Maar nu is buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigen: de gerechtigheid van Gods door geloof in
Yeshua de Messias…

Ef.2:8-9: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.

Gal.3:11: En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk;
immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.

Redding door de wet?



Rol van de wet in ons leven

Stap 1. Geloof

Stap 2. Geboden
- Goede werken

- Gehoorzaamheid



• Uitwerking van de 10 geboden
• Principes voor de rechters en het volk
• Praktische en geestelijke leefregels
• God van gerechtigheid!
• Waarde van een mensenleven > doodstraf
• Schadevergoeding: noodzaak om in vrede met mensen om je heen te leven.
• Verantwoordelijkheid nemen en respect voor eigendom van je naaste
• Bij straf houdt God rekening met de omstandigheden; was het opzet of niet? (Mat.5)

Exodus 21-23



1-6: De Hebreeuwse slaaf
7-11: De Hebreeuwse slavin
12-14: Voorschriften bij doodslag
15: Wie zijn vader of moeder slaat
16: Wie een mens rooft
17: Wie zijn vader of moeder vervloekt
18-27: Toebrengen van lichamelijk letsel
28-32: Lichamelijk letsel door een dier
33-36: Toegebracht letsel aan een dier
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Exodus 21



Ex. 21:2-6:
2. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag
hij zonder te betalen als vrij man vertrekken.
3. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken, en als hij getrouwd is, mag zijn vrouw
met hem vertrekken.
4. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaard
heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet
hijzelf alleen vertrekken.
5. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief,
ik wil niet als vrij man vertrekken,
6. dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost
brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig
dienen.
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1-6: De Hebreeuwse slaaf
7-11: De Hebreeuwse slavin
12-14: Voorschriften bij doodslag
15: Wie zijn vader of moeder slaat
16: Wie een mens rooft
17: Wie zijn vader of moeder vervloekt
18-27: Toebrengen van lichamelijk letsel
28-32: Lichamelijk letsel door een dier
33-36: Toegebracht letsel aan een dier

Exodus 21

Waarde van een mensenleven



Ex. 21:12-14:
12. Wie iemand zó slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden.
13. Maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, maar God het zijn hand liet
overkomen, zal Ik voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten.
14. Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met list
doodt, moet u hem bij Mijn altaar vandaan halen, zodat hij zal sterven.

Gen.9:6: Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed
vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

Num.31:33-35 > bloedschuld

Exodus 21

God / Yeshua is onze vrijstad!



Ex. 21:16:
Wie een mens ontvoert, of hij hem nu verkocht heeft, of dat hij hem nog in zijn bezit
heeft, moet zeker gedood worden.

1 Tim.1:8: mensenhandelaars (HSV) zielverkopers (NBG)
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Schadevergoeding
Verantwoordelijkheid nemen



Ex. 21:18-19:
18. Wanneer mannen onenigheid krijgen en de een slaat de ander met een steen of
met zijn vuist, zodat hij niet sterft, maar wel het bed moet houden –
19. als hij weer opstaat en buiten wandelt met zijn staf, gaat hij die hem sloeg, vrijuit.
Alleen moet hij diens rusttijd vergoeden en hem geheel laten genezen.

Exodus 21



Ex. 21:22-25:
22. Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zó treffen dat haar kind
geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete
betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via
de rechters.
23. Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven,
24. oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,
25. brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem.

Exodus 21

Als jij een ander iets aandoet: schadevergoeding
Als een ander jou iets aandoet: Mat.5 ?



Ex. 21:28-30:
28. En wanneer een rund een man of een vrouw zó stoot dat deze sterft, moet het
rund zeker gestenigd worden en mag zijn vlees niet worden gegeten. De eigenaar van
het rund gaat echter vrijuit.
29. Maar als het rund al eerder stotig was en zijn eigenaar daarvoor gewaarschuwd
was, maar hij het niet bewaakte, en als het dan een man of een vrouw doodt, moet
dat rund gestenigd worden, maar ook zijn eigenaar moet ter dood gebracht worden.
30. Als hem een afkoopsom wordt opgelegd, moet hij als losprijs voor zijn leven alles
geven wat hem wordt opgelegd.

Exodus 21

Dingen die jij bezit kunnen schade toebrengen
aan een ander. Neem je verantwoordelijkheid.



Ex. 21:33-34:
33. Wanneer iemand een put openlaat of wanneer een put graat en die niet afdekt, en
een rund of ezel valt daarin,
34. dan moet de eigenaar van de put daarvoor vergoeding geven. Hij moet aan de
eigenaar van het dier geld teruggeven, maar het dode dier zal voor hem zijn.

Exodus 21

- Als we een ander materieel of geestelijk schade hebben toegebracht,
hoe vergoeden we dat dan?

- Zijn we bereid om een vergoeding te geven?
- Zijn we bereid om dingen recht te zetten en vergeving te vragen?



1-4: Diefstal
5-6: Eigendom van je naaste
7-13: In bewaring gegeven eigendommen
14-15: Geleend goed
16-17: Gemeenschap met een ongehuwd meisje
18-20: Tovenarij, bestialiteit en afgoderij
21-27: Vreemdeling, weduwe, wees en arme
28: Houding tegenover de overheid
29-30: De eerstelingen en de eerstgeborene
31: Het verscheurde

Exodus 22



Ex. 22:1-4:
1. Wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt en het slacht of verkoopt, moet hij vijf
runderen als vergoeding geven voor het rund, en vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee.
2. Als een dief bij het inbreken betrapt wordt en zó geslagen wordt dat hij sterft, rust er geen
bloedschuld op degene die hem sloeg.
3. Maar als de zon over hem opgegaan is, rust er wel bloedschuld op hem. De
dief moet alles volledig vergoeden. Heeft hij niets, dan moet hij vanwege zijn diefstal verkocht
worden.
4. Als inderdaad het gestolene levend in zijn bezit aangetroffen wordt, moet hij het van rund
tot ezel, tot kleinvee toe dubbel vergoeden.

Exodus 22

Geen gevangenisstraf, maar hoge schadevergoeding!



1-4: Diefstal
5-6: Eigendom van je naaste
7-13: In bewaring gegeven eigendommen
14-15: Geleend goed
16-17: Gemeenschap met een ongehuwd meisje
18-20: Tovenarij, bestialiteit en afgoderij
21-27: Vreemdeling, weduwe, wees en arme
28: Houding tegenover de overheid
29-30: De eerstelingen en de eerstgeborene
31: Het verscheurde
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Schadevergoeding
Verantwoordelijkheid nemen



Ex. 22:5-6:
5. Wanneer iemand een veld of wijngaard laat afgrazen door zijn vee daarin los te
laten en dit het veld van een ander afgraast, moet hij het beste deel van
zijn eigen veld of het beste deel van zijn wijngaard als vergoeding geven.

6. Wanneer een vuur om zich heen grijpt en op de doornstruiken overslaat, zodat een
korenhoop, het staande koren of het hele veld verbrand wordt, moet hij die het vuur
heeft aangestoken, een volledige vergoeding geven.
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Verantwoordelijkheid nemen
Respect voor het bezit van je naaste



Ex. 22:10-11:
10. Wanneer iemand aan zijn naaste een ezel of een rund, een schaap of welk dier dan
ook in bewaring geeft, en het sterft of het raakt gewond of wordt geroofd, zonder dat
iemand het zag,
11. dan moet de eed bij de HEERE tussen hen beiden beslissen, of hij zijn hand niet
heeft uitgestoken naar de bezittingen van zijn naaste. De eigenaar daarvan
is daaraan onderworpen en de ander hoeft het niet te vergoeden.

Exodus 22

Er is ons ook geestelijk veel gegeven (1 Tim.6:20)
Hoe gaan we hiermee om?



1-4: Regels bij diefstal
5-6: Schadevergoeding
7-13: In bewaring gegeven eigendommen
14-15: Geleend goed
16-17: Gemeenschap met een ongehuwd meisje
18-20: Tovenarij, bestialiteit en afgoderij
21-27: Vreemdeling, weduwe, wees en arme
28: Houding tegenover de overheid
29-30: De eerstelingen en de eerstgeborene
31: Het verscheurde

Exodus 22



Ex. 22:21:
U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf
vreemdelingen geweest in het land Egypte.

Exodus 22

Hoe gaan we om met de vreemdeling in ons midden?


