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Hugo Bouter 

Gedenken in het boek 
Deuteronomium 

 

“Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze 
veertig jaar in de woestijn geleid heeft”. 

Deuteronomium 8:2 
 

  

Israël, het volk van God, moest volgens het boek Deuteronomium steeds blijven 
denken aan de volgende belangrijke zaken: 

1. De verlossing uit Egypte en de sabbat 

‘Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat 
van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw 
dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee 
van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin 
rusten zoals u.  

Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat 
de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. 
Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden’ (Deut. 
5:13-15). 
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2. Gods leiding tijdens de woestijnreis 

‘Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze 
veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op 
de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht 
zou nemen of niet’ (Deut. 8:2). 

 

3. Mildheid tegenover de Hebreeuwse slaaf in het sabbatsjaar 

‘En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. 
U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorsvloer en uw perskuip; van 
dat waarmee de HEERE, uw God, u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet 
bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de HEERE, uw God, 
u verlost heeft; daarom gebied ik u heden deze zaak’ (Deut. 15:13-15). 

 

4. Het eten van het Pascha en de ongezuurde broden 

‘Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de HEERE, uw God, want in 
de maand Abib heeft de HEERE, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet 
u voor de HEERE, uw God, het paaslam slachten, kleinvee en runderen, op de plaats 
die de HEERE zal uitkiezen om Zijn naam daar te laten wonen.  

U mag er niets wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij 
eten, brood van de ellende – want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken 
– om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven’ 
(Deut. 16:1-3). 

 

5. Het houden van het Wekenfeest 

‘En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen 
in acht nemen en houden’ (Deut. 16:12). 
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6. De zonde van Mirjam en haar straf 

‘Wees op uw hoede voor de ziekte van de melaatsheid door bijzonder nauwlettend 
te handelen overeenkomstig alles wat de Levitische priesters u leren. U moet 
nauwlettend handelen zoals ik hun geboden heb. Denk aan wat de HEERE, uw God, 
onderweg met Mirjam gedaan heeft, toen u uit Egypte trok’ (Deut. 24:8-9). 

 

7. De rechten van de armen 

‘U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen, en u mag het kleed 
van een weduwe niet in onderpand nemen, maar u moet eraan denken dat u slaaf 
geweest bent in Egypte, en dat de HEERE, uw God, u vandaar verlost heeft. Daarom 
gebied ik u dit te doen’ (Deut. 24:17-18). 

‘Wanneer u uw wijngaard leeggeplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig 
nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. U moet eraan denken 
dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen’ (Deut. 
24:21-22). 

 

8. De aanval van Amalek en het oordeel over hem 

‘Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok: hij 
ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, 
terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet. Als de HEERE, uw God, u rust 
gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de HEERE, uw God, u 
als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de 
gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet’ (Deut. 
25:17-19). 

 

9. De inbezitneming van het Beloofde Land 

‘Denk aan de dagen van vroeger tijd; let op de jaren van generatie op generatie. 
Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen, vraag het uw oudsten, zij zullen het u 
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zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij 
Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken 
vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de HEERE is 
Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is’ (Deut. 32:7-9).  
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