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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

Godslastering en meer
Leviticus 24: 10-23

venals in hoofdstuk 10 treffen we hier 
een verhalend gedeelte aan. Wel worden 

er duidelijke lessen en regels aan verbonden 
voor volgende generaties. Het gaat over 
iemand die de Naam van de HEERE lastert 
en om die reden ter dood gebracht moet 
worden. Hoe heilig is Zijn Naam. Aangrij-
pend en huiveringwekkend! Leerzaam ook 
voor ons.

Vers 10-12  - De vloeker
Hij vloekte, zegt vs 11. Dat is de uitleg van: 
Hij lasterde de Naam. Let op de hoofdlet-
ter N. Het gaat om de Naam van God. 
De Naam van de HEERE, vs 16. Een heel 
ernstige zonde.
Wie dat doet? De zoon van een Israëlitische 
vrouw, Selomith, die tevens de zoon is van 
een Egyptische vader. Blijkbaar waren er 
zulke gemengde huwelijken. Deze vader zal 
behoord hebben tot de “mensen van allerlei 
herkomst” over wie in Ex. 12:38 verteld 
wordt dat zij met de Israëlieten meetrokken 
uit Egypte. Vgl. ook Num. 11:4. Het vloe-
ken gebeurt tijdens een handtastelijke ruzie 
in het kamp tussen deze half-Israëliet en een 
volbloed Israëliet.
Het woord ‘vloeken’ heeft de betekenis van 
‘licht achten, verachtelijk verklaren’. 
De dader probeert om de Israëliet in zijn 
God te treffen en zo de HEERE uit te scha-
kelen.
Volgens de vorig jaar overleden prof.  
J. Douma leiden de Joden uit deze teksten 

een verbod af om de naam van God uit te 
spreken. Terecht wijst hij deze exegese af. 
Hier geldt voor ons: “Spreek vrijmoedig over 
God, maar misbruik nooit Zijn Naam.”
Men zet de man die gevloekt en gelasterd 
heeft in hechtenis en vraagt Mozes om raad. 
Wat moet er met hem gebeuren?

Vraag 1
1. Het gaat hier om een duidelijke overtre-
ding van het 3e gebod, zie Ex. 20:7 en Deut. 
5:11. Op welke manier kunnen ook wij dit 
gebod overtreden? Lees hierbij ook Zondag 
36 en 37 van de Heidelberger. Hoe kunnen 
we de Heere en Zijn Naam positief belijden?

Vers 13-14  - De straf op dit vloeken
Het lijkt vreemd dat Mozes niet weet welke 
straf de overtreder moet krijgen en de Heere 
om raad moet vragen. Door de verklaarders 
worden diverse redenen genoemd. In elk 
geval zal het er mee te maken hebben dat het 
niet om een volbloed Israëliet gaat. Voor zo’n 
situatie was eerder nog geen straf geformu-
leerd.
De HEERE spreekt tot Mozes, vs 13, en be-
veelt de steniging. De man die gevloekt heeft 
moet buiten het legerkamp gebracht worden. 
Allen die de vervloeking gehoord hebben, 
moeten hun handen op zijn hoofd leggen. 
Hierdoor wordt de overtreder als schuldige 
aangewezen, vgl. 5:1. De man die de Naam 
des Heeren gelasterd heeft, moet door alle 
aanwezigen gestenigd worden. Een schuldof-
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fer is blijkbaar niet afdoende. 

Vraag 2
2. Enerzijds steniging als straf op vloeken 
en lasteren van Gods Naam. Anderzijds zien 
in onze tijd velen vloeken als een vorm van 
vrijheid van meningsuiting. Spreek hier met 
elkaar over door. Wat is voor ons de bood-
schap van Gods Woord in dezen?

Vers 15-16  - Een les voor later
Na de rechtspraak en de uitvoering van 
de straf in deze bijzondere situatie, wordt 
een algemene les voor later getrokken. De 
volgende generaties Israëlieten hebben zich 
hier ook aan te houden. Ieder die zijn God 
vloekt, moet zijn zonde dragen.
Dit laatste (zijn zonde dragen) is algemeen 
geformuleerd. Dit zou al op een straf kun-
nen duiden. Welke straf staat er dan niet bij. 
Sommigen vatten de woorden op als een 
verwijzing naar een bepaald lijden of zelfs 
de dood waardoor de vloeker getroffen zal 
worden.
Het is ook mogelijk om vs 16 te beschou-
wen als een uitleg van vs 15, vgl. kanttek. 
SV. In dat geval wordt het ‘vloeken’ in vs 15 
verklaard door het ‘de naam van de HEERE 
lasteren’ in vs 16. En het ‘dragen van zijn 
zonde’ door de vloeker in vs 15 wordt ver-
klaard door het gestenigd worden door heel 
de gemeenschap in vs 16. 
Deze straf  betreft zowel de vreemdeling als 
de ingezetene, d.i. de geboren Israëliet. Dit 
is de les uit de geschiedenis die in vs 10-14 
werd gememoreerd. Dr. B. Maarsingh zegt: 
“Enerlei recht, enerlei vonnis, enerlei straf.”

Vraag 3
3. De doodstraf is in Nederland al in 1870 
afgeschaft. Toch is er regelmatig discussie 

over. Wat is er vanuit de Bijbel als het Woord 
van God over te zeggen?

Vers 17 - Leven voor leven
Vs 17 sluit nauw aan bij vs 16 via de uit-
drukking “moet zeker gedood worden”. Het 
kan zijn dat deze regel op zichzelf staat. Het 
kan ook zijn dat dit vers al vooruitgrijpt op 
het in het vervolg genoemde ‘ius talionis’ 
d.w.z. ‘recht van wedervergelding’. 
Evenals in onze Nederlandse wetgeving, is er 
ook in het OT onderscheid tussen moord en 
doodslag. Zie Ex. 21:12-14. Moord is met 
voorbedachten rade; doodslag niet. In vs 17 
wordt dit verschil niet genoemd, maar zal 
zeker bedacht moeten worden.
Aansluitend bij Vraag 3 kan hier ook verwe-
zen worden naar Gen. 9:5-6 en Rom. 13:4. 
Er is wel verschil tussen de taak van de over-
heid als dienares van God en onze persoonlij-
ke bevoegdheid. Voor ons persoonlijk geldt: 
Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. 
Ik denk hier ook aan de opmerking van prof. 
M.J. Paul dat deze wetten voor ons gevoel 
wel wreed zijn, maar dat zij een ongeremde 
bloedwraak beogen te voorkomen.

Vers 18-22 - Ius talionis
In vs 18 hebben we al een duidelijk voor-
beeld van het ius talionis. Wie het dier 
van een ander doodt, moet dat dier geheel 
vergoeden. De eigenaar van het omgekomen 
dier moet een algehele schadevergoeding 
ontvangen.
SV vertaalt: ‘de ziel van enig vee’ en aan het 
eind: ‘ziel voor ziel’. Inderdaad wordt hier 
in het Hebreeuws het woord nefesj gebruikt, 
dat zo vaak met ‘ziel’ wordt vertaald, ook bij 
mensen. Intussen betekent deze tekst niet 
dat dieren een ziel hebben. Tenminste, zij 
hebben wel een ziel in de zin van ‘leven’. Ze 
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zijn schepsel Gods! Maar zij hebben geen ziel 
voor de eeuwigheid.
Opmerkelijk is dat degene die het dier van 
de ander gedood heeft ‘slechts’ een schade-
vergoeding hoeft te betalen. Van hemzelf 
behoeft geen dier door die ander te worden 
omgebracht. Kunnen we hier enige barmhar-
tigheid jegens dieren in zien?
In vss 19-20 gaat het over het toebrengen 
van letsel. Dan geldt: breuk voor breuk, oog 
voor oog, tand voor tand. Op de klank af 
moeten we hier wellicht direct denken aan 
Lamech in Genesis 4. Maar er is een groot 
verschil!

Vraag 4
4. Wat is dan het verschil tussen Lamech en 
Lev. 24? Neem het wraaklied van Gen. 4:23 
en 24 er bij. Welke les ligt hier voor ons in?

Bij het ius talionis gaat het om de billijke 
vergelding. Het bewaart voor ongeremde en 
ongetemde wraaklust. Bij het bepalen van de 
strafmaat op een misdrijf moeten de propor-
ties in acht genomen worden. Het is wel de 
vraag of het ius talionis altijd consequent is 
toegepast. In Ex 21: 12-36 lezen we allerlei 
bepalingen die ook de mogelijkheid geven 
van een financiële vergoeding of van vrijheid 
voor slaven ingeval van aangebracht letsel.
De Heere Jezus citeert de woorden van vs 20 
in de Bergrede in Matth. 5:38. Hij voegt er 
in vs 39 aan toe: “Ik zeg u echter dat u geen 
weerstand moet bieden aan de boze; maar 
wie u op de rechterwang slaat, keer hem 
ook de andere toe”. De uitleg van prof. J. 
van Bruggen (in: De Bergrede, reisgids voor 
christenen) is de moeite van het overwegen 
waard. Hij betrekt ‘de boze’ op de satan en 
niet op boze mensen zonder meer. Hij trekt 
de lijn dan door naar christenvervolging, 

vgl. Matth. 5:11. Dan geldt de plicht om te 
lijden, niet om wraak te nemen. Dit bewijst 
ook dat de boze al verloren heeft: je hoeft 
niet meer tegen hem te strijden. Christus 
heeft overwonnen. In andere situaties van 
onrecht blijven bestraffing en recht van toe-
passing. Ook wie onrecht aangedaan wordt, 
mag rechtvaardige bestraffing nastreven. Wel 
kan het ontwapenend zijn om de andere 
wang toe te keren. De overmacht van de 
liefde doet wonderen, vgl. Matth. 5:44. 
Christus Zelf wordt in Joh. 18:22 ten on-
rechte geslagen. Maar Hij slaat niet terug. 
Immers, Hij staat in feite voor ‘de boze’. Wel 
stuurt Hij in dit schijnproces aan op recht-
vaardigheid. Daarom vraagt Hij in vs 23 
waarom Hij geslagen wordt.

Vraag 5
5. Bespreek de uitleg van prof. van Bruggen. 
Lees eventueel hoofdstuk 8 in zijn genoemde 
boekje.
In de vss 21 en 22 wordt een en ander her-
haald en samengevat. Het gaat om verbonds-
regels: Ik ben de HEERE uw God. Zij gel-
den voor de ingezeten Israëliet en ook voor 
de vreemdeling, zoals de man met wie het in 
vs 10 allemaal begonnen is. Zij allen worden 
juridisch gelijk gesteld. In vs 23 wordt hij 
gedood. Hoe heilig is Gods Naam!

Vraag 6
6. Overdenk met elkaar het grote wonder 
dat Christus de (dood)straf op de zonde 
heeft ontvangen. Hij had die niet verdiend, 
wij wel, Jes. 53:5. 

Zingen: Psalm 69:2


