
Parasja Ekev [als gevolg] (Deuteronomium 7:12-11:25) 

We zullen leren hoe we 

1) Het hoofdthema (onderwerp) van een parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 

2) Thematische verbindingen kunnen leggen met de Parasja (bijbelstudies verbonden door 

een gezamenlijk thema (onderwerp)) 

3) De Parasja beter kunnen begrijpen door thematische verbindingen te leggen met andere 

Bijbelgedeelten 

Het boek Devarim begrijpen 
We hebben inmiddels ontdekt dat het boek Devarim een verzameling is van vier toespraken die Mozes 

hield voor Am Jisrael (het volk Israël) tijdens de laatste vijf weken van zijn leven. In hoofdlijnen ziet 

het boek er zo uit: 

Bijbelgedeelte Onderwerp 

Devarim 1-4 Inleidende toespraak 

Devarim 5-26 Belangrijkste toespraak 

Devarim 27-28 Tochacha (vermaning) 

Devarim 29-30 Tesjoeva (bekering) 

 

Deze week zullen we dieper ingaan op de belangrijkste toespraak, van Devarim 5-26. Vorige week 

leerden we dat de belangrijkste toespraak in twee hoofdonderwerpen is verdeeld. 

Het eerste onderwerp is Het Gebod (enkelvoud). Dit onderwerp begint in Devarim 6:1 en duurt tot 

Devarim 11:25. Alhoewel dit gedeelte van de toespraak Het Gebod  wordt genoemd, gaf Mozes hier 

eigenlijk meerdere geboden (mitzwot). Laten we daarom gaan onderzoeken waarom dit gedeelte Het 

Gebod wordt genoemd. 

Dit gedeelte begint met het Sjema  (Devarim 6:4-5). In Marcus 12:29-30 wordt ons verteld dat het 

Sjema het grootste gebod is! Omdat het Sjema het grootste gebod is, wordt het ook wel Het Gebod 

genoemd. 

Welk gebod geeft Adonai aan Am Jisrael na het Sjema  (Devarim 6:4-5)? 

Hij geeft Am Jisrael het gebod om zich aan de “woorden “ te houden. Hij wil de geboden op hun 

H_________ leggen. Met andere woorden, alle andere “woorden” (geboden) die na het Sjema worden 

gegeven – moeten in het HART van Am Jisrael zijn. 

Op welke manier is Devarim 6:4-5 thematisch verbonden met Devarim 6:6? 

In beide tekstgedeeltes wordt gesproken over het H_________ van het volk. 

Het lijkt er dus op dat Adonai wil dat Am Jisrael haar harten beschermd als ze het land zullen 

binnengaan. 

  



Lees Devarim 6:12. Op welke manier is dit tekstgedeelte thematisch verbonden met iemands 

hart? 

Mozes gebruikt de woorden ‘op je H_______ zijn’ zodat je de Here je God niet V__________. Dit 

zijn zaken van het hart. 

Om ervoor te zorgen dat Am Jisrael een hart houdt dat is toegewijd aan de Heilige, moeten ze: 

1) Hun harten B________________, en 

2) Bepaalde feiten H______________. 

Door hun hart te bewaken en bepaalde feiten in herinnering te houden, zullen ze ervoor waken dat hun 

harten naar andere zaken worden afgeleid. 

 Lees Devarim 7:6-9. Hoe is Devarim 7:7 verbonden met het hart van Am Jisrael? 

Als het volk weet WAAROM de Heilige hen heeft gekozen, zal dat bepalen HOE ze op Hem reageren. 

Daarom moet Hij ervoor zorgen dat ze begrijpen WAAROM Hij hen heeft gekozen, anders kan hun 

hart gesteldheid verziekt raken. 

Als het Am Jisrael was toegestaan om te denken dat ze waren uitgekozen vanwege bepaalde goede 

dingen die zij hadden gedaan, dan zouden ze het misschien niet hebben gewaardeerd dat Hij hen had 

gekozen. Dit is een zaak van het hart. 

Welke twee redenen geeft de Heilige voor het feit dat Hij Am Jisrael heeft uitgekozen? 

Vanwege zijn L__________ voor hen en vanwege zijn T____________ aan het verbond met 

Abraham. 

Als we denken aan Zijn liefde voor hen, hoe is dat dan thematisch verbonden met Het Gebod? 

Adonai laat ons zien hoe B________________ LIEFDE is. Am Jisrael moet van Hem houden met hun 

hele H____________. Evengoed houdt Adonai van ons met Zijn hele hart. Hij houdt zoveel van ons 

dat Hij voor ons koos, ondanks onze fouten. 

Lees Devarim 7:8-9 heel zorgvuldig door. Laten we gaan kijken wat de Heilige wil dat Am 

Jisrael weet. 

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en 

de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in 

duizend generaties.(Devarim 7:9). 

Welke twee dingen wil de Heilige dat Am Jisrael weet? 

Dat Hij een T__________ God is die Zijn verbonden H_________ (niet vergeet). 

Is het je opgevallen dat Adonai verwijst naar het verbond met Abraham om Zijn trouw te bewijzen? In 

Devarim 7:8 noemt Adonai de beloften van het verbond uit Genesis 15 heel specifiek, dat Hij Am 

Jisrael zou bevrijden van degenen die hen onderdrukten. Weet je nog een ander tekstgedeelte 

waarin staat hoe Abraham zich aan zijn verantwoordelijkheden binnen het verbond met de 

Heilige hield?  

 



Ja, het staat in Genesis 26:4-5. 

4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen 

geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden,5 omdat Abraham Mijn 

stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften (misjpatiem), Mijn geboden (mitzwot), Mijn 

verordeningen (choekiem) en Mijn wetten (Torah – in de zin van onderwijs of instructie) in acht 

genomen heeft. 

Nu zou het je duidelijk moeten zijn waarom Mozes juist dit gedeelte koos als een perfect voorbeeld. 

Mozes probeert aan Am Jisrael te laten zien dat Adonai trouw zal zijn aan hen als ze Zijn 

verordeningen (choekiem), bepalingen (misjpatiem) en geboden (mitzwot) gehoorzamen. Om Zijn 

trouw te bewijzen, liet Hij aan Am Jisrael zien hoe Adonai trouw was geweest aan Zijn verbond met 

Abraham, die was geroepen om zijn geboden (mitzwot), verordeningen (choekiem) en wetten 

(misjpatiem) te houden! 

We hebben al eerder gezien dat de Torah ons onderwijst door middel van herhaling van woorden en 

zinnen. Let er eens op hoe vaak Mozes aan Am Jisrael vertelt dat ze iets niet moeten vergeten, om 

ervoor te zorgen dat Am Jisrael de juiste hart gesteldheid houdt tegenover Adonai. Teken hieronder 

een lijn tussen het ‘vergeet niet’-gedeelte en het juiste Schriftgedeelte: 

Devarim 7:18  Vergeet niet dat Adonai degene is die voorziet. 

Devarim 8:2  Let op dat Adonai vergeten hetzelfde is als je niet houden aan de Torah! 

Devarim 8:11  Vergeet niet hoe Hij hen door de wildernis heeft geleid. 

Devarim 8:18  Vergeet niet wat Adonai aan de Egyptenaren heeft gedaan. 

Devarim 9:7 Vergeet niet hoe vaak Am Jisrael de Heilige heeft uitgedaagd, en toch 

vergeving heeft ontvangen. 

Let op hoe vaak Mozes Am Jisrael eraan herinnert dat ze de juiste reden voor ogen houden waarom ze 

zijn gekozen, om ervoor te zorgen dat ze de juiste hart gesteldheid houdt tegenover Adonai. Hij wil 

niet dat hun harten afdwalen doordat ze denken dat zij iets hadden om over op te scheppen. 

Devarim 8:17-18 

Het is niet hun eigen kracht waardoor ze vermogen hebben verworven. Let op de zin ‘en dat u in uw 

hart zegt.” 

Devarim 9:4-6 

Adonai bracht hen niet naar het Land vanwege hun rechtvaardigheid. Let op de zin “zeg dan niet in 

uw hart.” 

We zien hier nogmaals dat het in deze Sidra (gedeelte van de Torah-lezing) gaat over de hart 

gesteldheid van Am Jisrael. 

Is het je opgevallen hoe vaak het woord liefde is gebruikt in deze Sidra (gedeelte van de Torah)? 

Zoek maar eens op: Devarim 7:8, 9, 13; 10:12, 15, 18, 19; 11:1, 13 en 22. In deze tekstgedeelten 

wordt gesproken over de liefde van de Heilige voor A_____J_______________, zijn liefde voor de 

A_________________, Zijn liefde voor de W________, W________ en V________________, en hun 

liefde voor H_________de meeste verwijzingen naar liefde  zijn vermaningen voor Am Jisrael dat ze 

van Adonai moeten houden met hun hele hart door de geboden (mitzwot) te gehoorzamen. Zoals we 



vorige week hebben gezien, is Devarim 11:22-25 een keurige afsluiting van het eerste onderwerp van 

de belangrijkste toespraak van Mozes. Hij begon dit gedeelte met een vermaning voor Am Jisrael dat 

ze JHWH lief moeten hebben met hun hele hart en hij sluit het gedeelte af met opnieuw de vermaning 

dat ze de Heilige lief moeten hebben. 

 

Kun jij de woorden van deze Parasja vinden? 

U N X R Q E K E V P D D 

I X E L E A R S I J M A 

I O Z W I T E D F E I L 

O U E U U Z A W T R A H 

I G E B O D E N E A X A 

P A Y M G O E N C O O V 

U O Z J C E U W S E U U 

M A A Z R O O H E G X I 

Y O N E K A W E B Y E Y 

I Q E F O E W E Z E N U 
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