
De ge€st€lijke rutoriteiten
Er is veel voor te zeggen dat het cen-
trale gedeelte van het boek Deutero-
nomium, de hoofdstukkcn l2-25, is
opgebouwd volgens het schema van
de Tien Geboden. Hoofdstuk I6-18-
I8,22 valt dan onder het vijfde ge-
bod: 'Eert uw vader en uw moeder'.
In dit gedeelte van Deuteronomium
gaat het daarmee overeenkomstig
oyer de autoriteiten: de rechters (16,
l8-17,13), de koning ( l7,lG20) en nu
dan de autoriteiter op godsdienstig
gebied.
Hier wordt gesproken over de'[.evi-
tische priesters', een typische deutero-
nomische term. Er gaat een niet ge-

Dit is het hoofdthema van deze pe-
ricciop. Op twee manieren komt het
ter sprake. ln verband met de boven-
genoemde ptoblematiek wordt int.

-;r .*tgcsteld dat bij de Levieten elk
onderschcid op grond van bezit uit-
gesloten moet zijn. Dir valttitonze -

@e
mdrci.\ De verwantschap Yan
de Lcvieten ligt in hun toe-
gewijd zijn aan hun Heer. In v. 6
staat dat ze met hart en ziel verlan-
gen Hcm te diencn. I+i6+in-+ij+ ze L
U*osd€r6,-De+[aalc-{,asr te-ir.onen
eFhu*rocimt+eonorrisctrstrtus -

Bij Deuteronomium I t,l-t sitie stond ter discussie.
(K, S. )

Pricsters en bczit

19 december 19E2

.GrstGdrtl.zing:

Deuteronomium I8, I-8
(volledige pcrikoop: Dt 18, 13 t/m 19,21)

psalm van de week: 135/ I 19. LB strofen
37-18-39

dc zondrg llrssicl:

psalmwoord bij de intocht: Jes, 45, 8
(brj ps l9)
cn bij de gaven en aan tafel: Lc I. 28
en Jes. 7, 14 c* 1.1- ,

,-,*-l- , - ^ J't-'4 -'4'' 2b'
cpislcl: I Korinthie6 4, l-5
zondagslied: LB gfz,ng 128, EB 69
'Kom tot ons, schcur dc hcemlen, Hc€r'
evangelic: Lucas 3, l5

4 r'fr 
zondt3 in hct nicuwc lcctlon[ium:

Micha 5, l-4a ('en hij zal vrede zijn')

tusscnzang: psalm 80 (R vs 4)
evcntuclc twcede lczing: Hcbr. 10,5-10
vers voor het evangelie: Lc. l, 38

+Lucas l, 39-45

!cbcd

(Missale Romanum)
Heer, wij hcbbcn
door dc boodschap van de Eng€l
de menswordinS van Christus,
uw Zoon, Icrcn kcnnen.

sebracht worden tot
ie hccrlijkhcid van de verrijzcnis.
Doo. onze Heer- Jesus Christus.

,"-. ri.*:l*r ;
LL^.\-.-' ., ,- La\

Z.-, tu---a tuL*

ring probleem achter schuil, want hier
wordt als vanzelfsprekend samenge-
nomen wat elders onderscheiden is:
priester en Leviet. \-
In Deuteronomium ligl
de zaak nl. heel duidelijk. Alle Le-
vieten zijn priester. Opmerkelijk is dat
Aiiron en zijn zonen, oorspronkelijk
vrijwel zeker g€6n Levieten, in Deu-
teronomium helemaal niet als pries-

De priesters lnogen gee-n-b'eZQ heb-
ben. Bedoeld ii-h6t bezir van [and,
in tegenstelling tot v. 8 waar het om
koopwaar gaat. De Levieten worden
vrijgehouden Yan het werk om te
voorzien in het levensonderhoud, op-
dat ze zich Yolledig kunnen wt-
den aan de eredienst (vgl. Num.
18,20; Deut. 10,9). !e+in'*e*int
wearvan vs€l we'kers in de kerk nu

lijke zin: datgene waar iemand bij
hoort- De waarde van elk andcr be-
zit wordt gerclativeerd, onderge-

te veel aan 6€n persoon in
te over te laten.

concrete

ter genoemd worden. Dit is in tegen- {eg{to€d}krfrdrtelrph,l*en
stelling tot r}at we eerder gelczen heb- Maar de tekst gaat uit boven deze
ben. Atrron en zijn zonen zijn als
priester aangesteld (Ex. 28) en I*-
vieten hebben slechts de functie van
dienaars bij de eredienst (Num. 3).
Het verschil tussen beide wordt heel
duidelijk geformuleerd in Num. I8,G7
(vgl. Deut. 18,5!).
Dat de geschiedenis van het priester-
schap in lsraEl nog gecompliceerder is
valt op te maken uit Ezech. 44, waar
sprake is van een andere tegenstel-
ling, nl. tussen de Levieten (v. l0) en
de'Levitische priesters, de Tonen van
Sadok' (v. l5). Een groot deel van de
problemen valt tcrug te voeren op de
reformatie van Josia (2 Kon. 23,8-9).
Doordat deze koning de eredienst, die
tot dan toe verspreid was geweest
over vele heiligdommen in heel het
land, concentreerde in Jeruzalem, ver-
oorzaakte hij een verdeling onder de
priest€rs. Door zijn maatregelen kre-
gen de priesters in Jeruzalem een
vooraanstaande plaats en werd de po-
sitie van de priesters elders in het
land problematisch. In het gelezen
hoofdstuk van Deuteronomium wordt
er nu voor gepleit hier geen onder-
scheid te maken. We moeten echter
constateren dat het er niet van ge-
komen is- In de literatuur die in en
na deze tijd is ontstaan klinkt het
conflikt tussen de verschillende groe-
pen nog steeds door. Bijv. in Ex. 32
waar Aeron door de mand valt en de
l,evieten als de ware pricsters van
JHWH worden geschilderd. En in
Num. 16, de opstand van Levieten te-
ccn de biizondere Dositie van AAron.
iegen deie achterlrond wordt duide-
lijli waarom in onze tekst (vooral v.
68) zoveel nadruk wordt gplegd op
de rechten van de Lcvieten: hun Po-
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belijdenis: JHWH, Hij is ff bezit '- 1'- ' Wij.biddcn U:

cs+#(on--+&.3+ H;t woord 'bc- stort uw.Scra(

zakelijke regeling. De woorden heb-
ben de kracht van een {rmdr{Rcnd€

zit' heeft hier ook een overdrachte-
stort uw gcnade in onze hartcn,
opdat wij door zijn lijden cn krropdat wij door zijn lijden cn kruis

schikt gemaakt aan de binding met -.r;4 (anglicaanse, oudkarholieke en lutherse
H.Ieer. Daar gaat het om. ltldal fiaditie)

Wek op uw macht, o Hecr
en kom:

kende waardoor deze laat- opdat door uw genade
urr verzocnende liefde zal verhaasten

sten kunnen van de.kerk *", o-""i *i. ,""oen \rordt belcmmerd.
en haar Heer. Of men hier- Dat vragen wij U

o Jezus Christus, zoon van God.

(zefde uaditie, vett. W. Bamord)
Wel op Uw kracht
en kom bevrijden
wic hopcn op
Ur, raad cn daad,
sta bij wie zonder hoop
en zonder hulp
in dezc wereld zijn
waar onze zonden
Uw RIk vcnragen
en waar allccn
Uw gocdhcid nog,
aan mcnseo bcwczen,
uitkomst brcngl.

voorbede gevraogd
(Oecum - ge beds kalende r )
voor hccl dc gcmeeNchap dcr hciligcn

toekomen.

in bredere zin. Het is
dat deze tckst sinds

-Zendr3:rorrtr
Wat ln deze belijdenis -de-ileer-is
#ijn-b€*ie-eek-d€erklin kt ic hoop '.*
(vgl. Klaagl. 3,24). Waar men zich zo
nauw met zijn God verbonden weet

zijn

siaans is geinterp rcteerd (vgl.
r28).

wordt ln de eirste verzen

kan de zorg om de eigen bestaansze-
kcrhcid vergeten worden (vgl. Mt. 6,
2+3a). Dit i{nir moo@tst
d.Q deze zondag zijn naam geeft:

hier zowel



Bij Deuteronomium lE,9-22
(K.5,)

Gir.niet zo
oi iij-ran artoriteiten die de rei-w
passeren wordt besloten mct de pro-
feten. Zeker niet de minsten. de man-
nen van het woord van God. We heb-
ben hier een uitwerking-van het ge-
bod in het Bondsboek: 'Een tovena-
res zuk gij niet in leven laten' (Ex.

_ 22.17: NBG v. l8).*let gaaeom de1 -uraag naar de openbaring. De mens
zo€kt buiten de grenzen van z'n eigen
ervaringswereld naar zin en een doel
voor zijn leven. In Deut. I8,9-14
wordt een Broot aantal manieren
waarop men dit deed in de wereld
rondom Israel resoluut afgewezen.
Want wie zijn vertrouwen stelt op de
eigen berekeningen van het lot en
luistert naar de dodengeesten kan
geen open oor meer hebben voor het
woord van de Heer. Daarom staan
die twee recht tegenover elkaar. Het
6Cn sluit het ander uit (vgl. Jes. 8.19).

9-,'.'.ft praktijken vta-die+nde+e-+elltelr'
>*' rziln wel verleidelijk. Ze bieden op het

moment dat je het graag wilt ant-
woord. Met Gods woord ligl dat wel
a nde rs.\fZo-zdehtteS,at@ruor-
zahm aan het gebod alle heidense
waarzeggerij had uitgebannen, uit-
eindelijk ook voor dit op het eerste
gezicht zo geweldige voordeel van de
mogelijkheid een godsspraak te krij-
gen op het moment dat je dat hard
nodig hebt. God blecf immers zwij-
gen ( I Sam. 28,+87). Op ironische
wijze maakt onz€ tekst duidelijk dat
dit maar een schijnbaar voordeel is
van die waarzeggerij. De volken bij
wie deze praktijken hoog in aanzien
staan zijn'deze volken, die gij ver-
drijven zult' (v. l3). Erg veel beter
worden ze er dus niet van. Veel scher-
per nog vinden we dezelfde constate-
ring bij Deutero-Jesaja (bijv,.Jes.
Al,il-ig). Maar het SeGnffirste ar-
gument tegen deze vormen van af-
dwingen van openbiring is de trouw-
breuk aan JHWH die dit zou inhou-
den. Dit raakt de kern van het be-
staan-'6ij niet zo', staat er letterlijk
is-r+l+{vgl. Ef. 4,20 waar de af-

-+ grenzing van de christelijke lcvens-
wandel tegenover de heidense precies
eender is geformule€rd in het Grieks).
Is{ael moet bij zijn Heer blijven. Op-
vallend is het herhaal& gebruik van
de in het }fubreeuivs zeldzame uit-
drukking 'met'JHWH', c.q. 'met
Hem'. Dil vinden ve. hoewel het
moeilijk weer te geven iq in de verta-
ling, in v. 13,16 en 19.

L- *.i.-l- -.'-<: - e '
DervGe erofccl
Dat h€t niet eenvoudig is om bij de
Heer te bliiven in uiterste nood bleek
al in de geircemde geschiedenis van
Squl in Endor. Profeten leveren Gods
woord niet op bestellinS. Met de pro-
blemen van de profetie houdt v. l!22
zich bezig. Nu het over profeten, mid-
delaars van Gods woord, gaat veran-

10

dert direkt de toon van het stuk.
De openbaring kan niet in wetten
worden vastgelegd. In plaats daarvan
klinkt er een belofte. De moeilijkhe-
den om Gods wil te leren kennen
worden onderkend. Een direkte toe-
gang is nu eenmaal uitgesloten (v. l6).
Daarom zal God steeds profeten ge-
ven. Uit het vRrvolg blijkt dat het
gaat om een belofte die zich steeds
zal vernieuwen. Het gaat niet om 66n
profeet. maar om profeten in alle tij-
den. God zal zijn volk zijn woord
niet tinthouden.
Ir.{aar daarmee is het probleem nog
-aiet opgelost. ltee-*trn je er zeker van
zijn dat God werkelijk aan het woord
komt via zo'n profeet (v. 2l)? De op-
lossins ifl-Ci$€ofds$* is wii simpel:
ware irofetie komt uit (v. 22ifiazr
heb je na+uudij* op het momeqt dat
het wordt uitgesproken nietl'f,ah.
Veel dieper wordt op dit vraagstuk in-
gegaan in het boek Jeremia. dar overi-
gens nauw aan Deuteronomium ver-
want is. L.-4:,.,,-. - -:..-t-:--.'^ *
In de confroniatib tus3en de op het
eerste gezichl allebei geloofwaardige
profeten Jeremia en Chananja staan
woord tegen woord en teken tegen te-
ken. Op dat moment zijn er geen ex-
tra argumenten meer aan te voeren.
Jeremia vertrekt (Jer. 28,I l). Hier
kan slechts God zelf uitkomst bie-
den (v. l2-17). Uiteindelijk worden
ons alle criteria van wat ware profe-
tie is uit handen geslagen. Het ant-
woord blijft God zelf (vgl. I Kor.
2,|\.
Voor de gelovige blijft er niets an-
ders over om dan ook zelfs'in uiter-
ste t{ijfel aan God vast te houdeno
'met de Heer'te blijven (Deut. 18.13
vgl. Ps. 18.24.26!).

. -t- r_ - -. f_, ! =a_rn#smidit I i. -'
Toelc hekpn.l heef! men 

)dezeproh
ti€-in Deut. l8 bErokken op Jezus
Christus (Joh. 1,45 (NBG v. 46);6,14;
7,,10; Hand. 3,22-23|- 7,37\. Nu-irtEt
niel zo dat Deut. l8 athen op 66n
profitt bstrokken kan worden, zoals
boven is gexgd.
Irl*€l*{rnses ue z giea-dat Als er 6Cn
is die in de lijn van Mozes staat t -(v. l8). ja rqeqr is dan hij (Joh. l.l7).
het-onze{d& Jezus Christus k. Mo-
zes gaf de wet tn zijn leven (Deut.
4,21-22) om Israel terecht te brengen.
Jezus Christus gaf genade en waar-
heid en zichzelf als licht van de we-
reld (Joh. 1,9.17; vgl. Jes. 9,1).

bz n-l,-i * 7+ru
c. d!4 4* p,7-

[t'+-t- l-'- a- t-- * 'tJ
"..<-,.+ 

. b- 1ra * -^/- *un-iL '6- -4 a"
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24/25 december 1982

ecrsle.d.t-lezint:

Deuteronomium 18, 9-18(22)
(volledige perikoop: t/m 19,21)

psalm van de week: 135

de n.cht Llas.siek:

psalmwoord bij de intocht: ps 2. -
bij de gaven en aan tafel: ps ll0. .l
en Joh. l. 14

episrel: Titus 2, I l-14
zondagslied: LB gezang 132. RSts 159
u 208
'Er is een roos ontloken'
evangelie: Lucas 2, l- 14

dc nrchl in het nicurvc lcctionerium:

Jesaia 9. I -3.5{

psalm 96 (R. Lucas 2. Il)
Titus 2, I l-14
vers voor het evangelie: naar l-ucas 2.
lG.l I

Lucas 2. l-14

Ecbcd

(Misaale Romanum)
God, Gij hebt deze heilige nacht
doen stralen
door de luister van het ware lichl.
Wij bidden U:
laat ons, die op aarde
het mysterie hebben leren kennen
van dit licht.
ook de vreugde ervan genielen
in de hemel.
Door onze Heer. Jesus Christus.

(Rid om vrede, Huuh Ooslerhuis)
Heer God en vader van Jezus Christus.
in deze nacht is Hij geboren,
onze redding, onze hoop.
Wij bidden U
dat wij zijn licht mogen zien opgaan
en dat wt Hem mogen lielhebben cn be-
waren,
uw woord in ons midden.
vrede op aarde,
dit uur en alle dagcn
tot in eeuwigheid.

(Willem Batna i)
o Heer.
de scheppende adem
waarmee gij roept
om licht
in nacht en ontij.
om lcven en liefde en lofgezang.
dic moge ons
aanwaaien als een vleug
van genezijds,
zodat wij Uw Naam
uitroepen in gemeenschap
met de messias
Jozua.

voorbede gevraagd
( (kcum. gebedskolender )
voor de gemccnschap der hciligcn
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b^l:=
fj Deuteronomium

Gij zult niet wez.n
Het thema dat deze tekst verbin!t , _

met de geb;uikelijke lezingen efi:{#i
KerstECif"rs de oproep 'vrees nietl'

Deze formule ltemfhee|+eel-voorin
d€+iibel. Ooispionl?lijF iFtlt de in-
Ieidirig op een heihwoord_van_God1 1t

20H|
(K. S.)
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25 december 19E2

ccElG'drt-lczint:

Dcutcronomium 20, l-9
(vollcdige perikoop: t/ m 21,9)

psalm van de week: 136/t19, LB strofen
40-!.t42

d. d.lcrld ll.ssi.l:

psalmu,oord bij dc intocht: Jes. 9. lb.5
(bij ps 93)
bij de gaven en aan tafel: ps 93. l-2:
Zach. 9. 9
episrcl: Titus 3, ,l-8a
zondagslied: LB Eez ng 142. U 222
'U Jezus Christus loven wij'
evangclic: Lucas 2, 15-20

dc drScr[d in hci nicuwc Icctionrrium:

Jesaia 62. ll-12

tusscnzang: psalm 97 (R: Lux fulScbit
hodic) (Jcs. 9, lb)
evcotuelc twc€de lczing: Titus 3, 4-7
vers voor hct cvangeliet l-r.- 2, 14

+Lucas 2. l5-20

tcM
(Missole Romanum)
Almachtige Cod,
in uw mcnsgeworden Woord
worden wij door een nieuw licht
ovcrstraald .

wij bidden U:
laat allcs wat wij doen.
gctuigcn van het licht dat
door hct gcloof in ons brandt.
Door onze He€r, Jesus Chrisrus.

(lYillem Bornord)
Wck op
ons hart.
om de weg ic berciden,
God!,
voor Uw Zoon!
Zijn to€komsl houdt ons gaande,
zijn onafwcndbaar komcn.
om U tc dicncn
tocScwrd
met han en ziel.

c-t+ .-4-4L

-.t*t t-

,.,
derlijk belang besefie; de herders
uit Luc. 2 ook, trees niet', was hun
gezegd. Erry$oot heil werd hun ver-
kondig{,.ivaarbij de zorg om de
waclt/over de kudde verdween. Zij
gi./gen haastig.

de

Ute-y.hd:n-dat-rooraf+eoti*+ce
ia-(bii+r-f es. 4 l, I 0. I 3. t 4),

van de JHWH-oorlog terecht geko-
men, zoals in Deut. 20,1.3. Als een
bemoediging voor de aanvang van
de oorlog die in naam van de Heer
gestreden wordt. Het is bestissend
voor de slag of je bang bent of niet.
Wie vreest heeft eigenlijk al verloren
(Joz. 2,9). Daarom zaait God angst
onder de teSenstanders (Ex. 21,27:
Deut. 7,23; Joz. 10,10 etc.). Maar Is-
radl hoeft niet te vrezen, want hun
Heer strijdt voor hen (Deut. 20,4:
23,15 (NBG v. l4)).23,15 (NBG v. l4)).
Het mag ons op dit Kerstfeest niet

de
dat we in deze belofte van
'inning in v. 4 de naam varin v. 4 de naam van

Jezus
Jhwh

de Heer redt :
Jozua : Jezus. lo Ar;r'^-

zien van de concreelt€id van het heil,
lydarovcr wij ons deze ilag verhcugen.

-J De vrijstcuing van de personen ge-
noemd in v. !7 za.l-oek-*el-ietsfe A- lt ' a J-
makcn iebben met deJoorwaarde,
dat wic voor God strijdt niet banc
mag zijn (v. 8). p;;onsen+cbiEn--.ta . --- t- 

'^-'L 
<

M-tHrsflbzcn. Aa*de-mdert - (ts<-'^ L'^'L L-
-kear kanfiin tich de weelde om de-
ze menKn thuis te laten-Bafifl ij'le*
leen-*gr veroorloven inde-rwte+. >r-^- >- *,+
{€hrp dat het God is die strijdt. Hier
hoeft nict koste wat het kost een zo
groot mogelijk lcgcr bijeenvergaard
te worden. Slechts wie zich vrijwillig

Hoe ook. het laat ons iets

aanbiedt hoeft mec te doen (

van de zegenin-
geeft.

kem€r een soortgelijke passage+€9.{r
in eenf-tekst uir-tJ+eai- $aarin iuistin een\-tekst ui
andersom rtord

t--

r

Richt.5,2).
ten volle te

dat uitstijgl boven di genietingen
van het land. Het gaat om de maal-
tiid van het koninkrijk Gods.

12
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zich aan, zelfs de pasgetrouwde man.
Hij bren8l zijn geliefde naar een

20,5-7:



dii Deuteronomium 20,10-20:
(r(.S{

9uy*-__t
Oorlog,bn Yr€dc op r.rde
De doorlopende lezing van de Pen:-
tateuch *fffi deie keer wel een
heel vitemdil combinatie tot-staf,4*e-
ffi Maar het is zeker niet zinloos

nomium.
Deut. 12-
schema van

'Gij zult
Nu

we ln

schreven
YOOr WIC ze ge-
liiktd-at het hier

niei gaat om in praktijk

L* * u-t d,- a ,^
t-.-,---i.t- ; t-- c 1Lz.Li.
I 6at^t - 

.r* b
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25126 december l9E2

ecrstcd.g-lezing:

Deutcronomium 20. 10-20 (of I-20)
(volledige perikoop: 20, I t/m 21,9)

psalm van de week: 136/ I19, LB strofen
404142

dc drg khssick:

psalmwoord bij de inlocht: Jes. 9. 6
(bii ps 98)
bij dc gaven en aan tafel: ps 89, 12 15

en ps 98, 3

epistel: Hebr. l. l- 12

zondaglied: LB gezang 142. ZJ 222
'U Jezus Christus loven wij'
evangelie: Johannes l. l-14

dc d.8 in het trieurc lcclionrrium:
Jes.52.7-10
psalm 9? (R vs 3c)
Hebr. l. l{
vers voor het evangelie: Lc. 2, 14
Joh. l. l-18

gebcd

(Missale Romanum)
God. op wonderbarc wijze
hebt Gij de mens geschapen
en op no8 wonderlijker wiize
in zij n waardighcid hersteld.
Wij bidden U:
neem ons op
in het goddelijk leven van Hem.
die ons mens-zijn hecft willen delen:
Jezus Christus, onze Heer_.

(Bid om vrede)
Heer God
dit is de dag die Gij gcmaakt hebt
licht van ul{ licht.
een dag van grote vreugd€.
Open U dan
voor allen die in hel duister tasten.
en kom tegemoet
aan hen die nog in droefheid gaan.
En seef ons Jezus Christus te zicn,
coei nieuws voor deze wereld,
iroostend licht
voor onze ogen. tot in eeuwigheid.

(|lillem Bornard)
o Gij toekomstige
die de wereld richten zult,
mens als wij en god als God.
wij bidden U:
hcilig Uw vergadcring,
maak ons bereid.
dat op de ochtcnd van Uw komst
een sto€t U tegemoet zal gaan
van pelgrims.
eerlijke getuiSen. stille getrouwen.
waarbij ook wij
dic Uw gcmeente zun.
om op aarde le lcvcn
zonder haat cn zonder lecd
als c€n mensclijk lichaam
dat U, heiland van ons,
mct hart en zicl is toegedaan.

toorbede gevraagd
(Oec um. sebedskalender )
voor de gr-emeenschaP dcr heiligen

gebracht
een soort

maar om
die de

Yan God moet

Het felst *erdr opgetreden tegen de*ri;[reii#ffi Kanaan. d.w.z. ie-
qen hen die de Heer in de weg staan
Eij het volbrengen van zijn heilsplan.
Er moet een harde striid gestreden
worden voordal Cods vrede is be-
reikt. \lht dat belrcft is er voqr ons r

niet zov*l veranderd. 7ij het dai hct I

plrspectief wat wrjdor ig dan in
Deut.20.
Het is onverstandig om daarbij dom-

uit de hand, uitZijn hand zal loPen.
Want omdat Hii, die 'een krijger' is
(Ex. 15,3), Heer is van de strijd. kan
Hii die ook beteugelen. Voorgoed
zeifs (Ps. 46.9-10; 76,4). Eens te meer
wordt dit ons duidelijk Semaakt in
Jezus Christus. ln Hem hebben wij
een ontwaDenend kind, dat in staat
is tenminsie gedurende e6n dag de

waDens te do.-en zwijgen. Meer nog: in
Heh hebben we een Heer, die de

machten voorgoed ontwaPent (Kol.
2,ts).
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z.l. to- r )

zo is dat
ruwd volgens het
oog (zie de op-
l8,l-8) dan hoort

men
/niet als je ziet w,
is bij her slaan van met de

(zie de ddnierkingen bij
7-8 van 17.10.1982).

14

mo-gelijkheden. Vooi de weg die we
hebben te saan is meer, maar vooraheb-bei te gaan is maar vooral
iets heel anders

lHdt betangrij F.:t
alles is het- rlHet belangnjkst bu dlt alles ls net

geloof dat JHWH de strijd beheerst'
Dat betekent ook dat die strijd nooit

het gebod


