
Deuteronomium

Vanaand ‘n breë Oorsig gee van die boek en dan fokus op Twee Frases wat

wat deur die boek voorkom wat ons help om te verstaan wat dit vir ons vandag

beteken.

Hierdie Frases wys hoe Deuteronomium die nuwe testament bevestig.

Oorsig
● Betekenis - Boek van Herinnering / The book of remembrance /

Hebreewse title Hierdie is die woorde - Det 1:1

● Die aanvaarde Outeur - Moses, 5de boek, laaste van die pentateug

● Ligging - Speel af op op die rand van die Beloofde Land in die Moab vlakte oor

‘n tydperk van 40 Dae na 40 Jaar swerftog.

● Gehoor -Die volwasse Israeliete was te jonk om aan die eerste verbond

seremonie by die berg Sinai deel te neem. Daarom het Moses die Wet by die

drumpel van die Beloofde Land hersien, en hierdie nuwe geslag

aangespoor om weer met Yahweh in verbond te sluit en om  hulself weer

aan Sy weë te verbind.

● Bestaan uit Drie Dele Gesprekke / Preke : Kyk Terug, Kyk op, Kyk Vorentoe.

● Twee Poëtiese liedere - Die lied van Moses (32)  en Die Seën van Moses (33)

● Leierskap wissel van Moses (120jr👓🦾, nooit weer profeet soos hy) na

Josua (Helper, Wysheid) Eksodus 33:11

● Tema: Onthou om die Here jou God lief te hê en sy gebooie te onderhou

● Christus in Deuteronomium -



'“Die Here jou God gaan vir jou ’n profeet na vore laat kom, iemand uit jou
mede-Israeliete, soos ek. Luister na daardie profeet. ' DEUTERONOMIUM 18:15 NLV

● Sleutelverse:

Skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis en

wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit aan jou

hande vas as ’n herinnering en dra dit op jou voorkop. Skryf dit op die deurkoesyne

van jou huis en teen jou stadspoorte. ' DEUTERONOMIUM 6:7-9 NLV

'“En nou, Israel, wat verwag die Here jou God van jou? Hy vra van jou om Hom te

eerbiedig, om volgens sy wil te lewe, om Hom lief te hê en Hom met hart en siel te

dien. “Gehoorsaam die bevele en gebooie van die Here wat ek jou vandag gee, dit is

net tot jou beswil. ' DEUTERONOMIUM 10:12-13 NLV

'“Vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Ek roep

die hemel en die aarde as getuies vir die keuse wat jy gaan maak. Mag jy tog die lewe

kies sodat jy en jou nageslag mag lewe! '

….Dan sal jy lank bly lewe in die land way God belowe het

DEUTERONOMIUM 30:19-20 NLV

Anders as die onvoorwaardelike verbond wat God met Abraham gesluit het, was

die verbond tussen Yahweh en Israel bilateraal – ’n tweerigting straat.

Twee Frases



Dat dit met julle sal goed gaan!

Eerste frase: Dat dit met jou sal goed gaan | That it may go well with you

Kom 10 keer voor en beskryf God se intensies en doelwitte met ons - Daar is n

beloofde land

'As julle al die gebooie en voorskrifte gehoorsaam wat ek vandag vir julle gee, sal dit

met julle en met julle kinders goed gaan. Julle sal ’n lang lewe geniet in die land

wat die Here julle God vir altyd aan julle gee.” ' DEUTERONOMIUM 4:40 NLV

Gehoorsaamheid is nie een van die gewildste onderwerpe nie - Mense dink

hulle sal gelukkig wees en dat dit sal goed gaan indien hulle hulself vind. Maar ware

geluk kom is die gevolg van gehoorsaamheid

Welstand op God se manier - nie wêreld nie

Jesus verwys verskeie keer terug na Deuteronomium, meer as na enige ander

boek in die ou testament

Versoeking - Drie keer versoek die vyand vir Jesus om weg te draai van God se

weg en drie keer het Jesus hom tee gestaan uit Deuteronomy

Matt 4:4-11



1. As jy dan die Seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. …daar

staan geskrywe

Ware lewe vir die mens kom van elke woord uit die mond van die Here . '

DEUTERONOMIUM 8:3 NLV

2. “As jy regtig die Seun van God is, spring dan hier af….daar staan geskrywe

'“Moenie die Here julle God beproef soos julle by Massa gedoen het nie. '

DEUTERONOMIUM 6:16 NLV

3. “Dit alles sal ek vir jou gee. Al wat jy moet doen, is om neer te kniel en my te

aanbid.”

Betoon eerbied aan die Here jou God en dien Hom. DEUTERONOMIUM 6:13 NLV

Deuteronomium help ons om ons lewe te leef saam met God volgens Sy manier en

instruksies

Heelhartige vs Halfhartige verbintenis

Toe hulle vir Jesus vra wat die grootste gebod is antwoord hy met Deut 6:4-5

'“Luister, Israel! Die Here ons God is die enigste Here . Jy moet die Here jou God liefhê

met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. ' DEUTERONOMIUM 6:4-5 NLV



As jou lewe inlyn is hiermee sal dit elke ander area van jou lewe aanraak

Wandel in Sy weë

'Bly op die koers wat die Here julle God julle beveel het om te volg. Dan sal julle lank

en voorspoedige lewe in die land wat julle nou in besit gaan neem.”'

DEUTERONOMIUM 5:33 NLV

Dit is die beste weg

Dit is moontlik

Die oproep tot gehoorsaamheid is steeds relevant vandag. Jesus het dit bevestig

by die laaste maal.

“As iemand My liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer; en my Vader sal hom

ook lief hê en Ons sal na hom toe kom en by hom tuisgaan. ' JOHANNES 14:23 NLV

.Her Orienteer, nie ons eie pad nie maar God se pad.

Nicolas Capernucum - die aarde is nie die middelpunt van die heelal nie maar die

aarde draai om die son. Det help ons om God in die middelpunt van ons lewe te plaas.

Dit van ons verby ons mislukking na God se genade en die beloofde land wat Hy vir

ons gee.



Doen dit wat vir God belangrik is omdat jy Hom liefhet met jou hele wese in alles wat

jy doen en waar jy ookal gaan!

Ek wil jou aanspoor met Die Lied van Moses (32)

■ Hoe groot God is

■ Wisselwerking tussen wat God gedoen het en hoe weerstandig

hulle was en die gevolg

■ Hy Omarm, Sorg, Beskerm en dra

'“Luister, hemele, ek wil praat! Luister, aarde, na die woorde wat ek sê! Wat ek jou

leer, is soos reën op jou, my woorde soos dou. My woorde is soos fyn reën op jong

gras, soos sagte reënbuie op plante. ' DEUTERONOMIUM 32:1-2 NLV

Ascribe greatness to the God our Rock

His works are perfect and all His ways are just

Our God of faithfulness and without injustes

Good and upright is HE

DEUTERONOMIUM 32:3-4




