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Jan van Buren 

Vlucht naar de vrijstad 
  

 

Numeri 35:9-28; Deuteronomium 19:1-13; Jozua 20:1-9 
 

 

Als een Israëliet zonder opzet iemand had gedood, dan kon de bloedwreker hem 
doden. Om aan de bloedwreker te kunnen ontkomen, had God zes vrijsteden 
aangewezen – verdeeld over het land. Als de doodslager naar een vrijstad was 
gevlucht, mocht de bloedwreker hem daar niet doden. De doodslager werd, 
wanneer hij in de stad kwam, eerst naar de rechters gebracht. Als bewezen werd 
dat hij een moord had begaan, werd de doodstraf voltrokken. Was er sprake van 
doodslag, doordat hij zonder opzet een ongeluk met dodelijke afloop had 
veroorzaakt, dan werd hij niet gedood. Maar wel onder voorwaarde dat hij in de 
stad zou blijven wonen. Alleen in de vrijstad was hij veilig. Als hij toch de stad 
verliet, mocht de bloedwreker hem buiten de vrijstad doden. De doodslager moest 
daar blijven tot aan de dood van de hogepriester. Dit kon een korte periode zijn, 
maar ook een periode van vele jaren. 

Er was nog een zevende plaats waarheen de doodslager kon vluchten: het altaar in 
de tabernakel en later in de tempel. Als hij de horens van het brandofferaltaar 
vastgreep, dan mocht hij niet worden gedood voordat er een rechtsgeding had 
plaatsgehad. Hij schuilde zodoende achter het bloed van de offers, dat aan de 
horens van het altaar werd gestreken (Ex. 21:12-14). Als werd bewezen dat de 
verdachte een moord had begaan en de doodstraf had verdiend, dan moest hij van 
het altaar worden verwijderd – ondanks het feit dat hij de horens van het altaar 
had vastgegrepen. Dan werd de doodstraf alsnog voltrokken, zoals bij Adonia en 
Abner gebeurde (1 Kon. 1:50-53; 2:25, 28-32). 
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Elk mens heeft vanwege zijn zonden de dood verdiend. Want als men slechts één 
onderdeel van de wet niet houdt, staat men schuldig aan de hele wet. Gods wet is 
overtreden, en daarop staat de doodstraf. Niemand is ooit in staat geweest volledig 
volgens Gods geboden te leven. Iedereen heeft Zijn wet overtreden en moet 
daarom sterven (Rom. 6:23). Zoals de Joden riepen: ‘Weg met Hem’, heeft elk mens 
dit in feite gezegd en zich van Christus afgekeerd (Jes. 53:6; Joh. 19:15). Wij hebben 
niet eerst het Koninkrijk van God gezocht. Iedereen heeft bewust en ook in 
onwetendheid gezondigd, evenals de Joden onwetend de Heilige en Rechtvaardige 
verloochenden en lieten kruisigen (Hand. 3:17). Als zij hadden geweten wat zij 
deden, dan zouden zij de Heer der heerlijkheid niet hebben gekruisigd (1 Kor. 2:8). 

Iedereen is dus volgens Gods normen een doodslager. Gods oordeel over ons luidt: 
‘Allen hebben gezondigd, en de hele wereld is strafschuldig voor God’ (Rom. 3:9-
20). God heeft echter een middel gegeven om aan het oordeel van de eeuwige 
dood te ontkomen. Zoals vroeger de Israëliet kon vluchten naar de vrijstad of de 
horens van het altaar kon vastgrijpen, geeft God nu de mogelijkheid de toevlucht 
te nemen tot de Heere Jezus. 

God heeft Jezus Christus openlijk aangewezen als middel tot verzoening (als 
genadetroon), door het geloof in Zijn bloed (Rom. 3:21-26). Zoals de Israëliet een 
vrij man was na de dood van de hogepriester, zijn nu allen vrij die met hun zonden 
en schuld de toevlucht hebben genomen hebben tot de Heere Jezus. Hij is als de 
Hogepriester voor Gods aangezicht verschenen met Zijn eigen bloed. Hij is niet het 
heiligdom binnengegaan dat met handen is gemaakt, maar in de hemel zelf, om nu 
voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons (Hebr. 9:24-26). Hij stierf op 
het kruis en voor onze schuld en onze zonden heeft Hij de rechtvaardige straf 
ondergaan (1 Petr. 2:23-24). De Joden riepen: ‘Laat Zijn bloed over ons en over onze 
kinderen komen’ (Matt. 27:25). Maar het bloed dat om wraak riep, is veranderd in 
de grootst denkbare zegen. Het bloed van de Hogepriester bedekt niet alleen onze 
zonden, het reinigt van alle zonde (Ps. 51:16; 1 Joh. 1:7). 

De Hogepriester is gestorven! In de tuin van Gethsemane zei de Heere Jezus: ‘Als u 
Mij zoekt, laat dezen heengaan’. Hij liet Zich als het feestoffer binden aan het altaar 
(Joh. 18:8-12; Ps. 118:27). Doordat Hij stierf, werd een doodslager – Barabbas – 
vrijgelaten (Luk. 23:19-20). Ieder die zich bekeert en erkent dat hij de doodstraf 
heeft verdiend, kan in vrijheid worden gesteld. Als hij God gelooft op Zijn Woord, 
worden zijn zonden vergeven en denkt God er niet meer aan. De weg naar het 
heiligdom in de hemel is open, en wij kunnen met vrijmoedigheid binnengaan langs 
de nieuwe en levende weg (Hebr. 10:18-22). 
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‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een 
blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te 
verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar 
van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God, om alle 
treurenden te troosten’ (Jes. 61:1-2). 

 

Zondaar, zoekt u rust en vrede, 
Levenslust en stervensmoed? 
Niets deelt u de wereld mede, 
Alles vindt u aan Jezus’ voet. 

Kom, o kom met al uw noden. 
Vrede wordt u aangeboden; 

Vlucht dan, eer u sterven moet, 
Met uw zonde aan Jezus’ voet. 

 
(Joh. de Heer 81:1) 

 

  

 

 

 


