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Misjpatiem III – Exodus 21:1 – 24:18 
26 Sjewat 5775 / 15 februari 2015 
Exodus 21: 12-25 
Thema: De wet heeft niet het laatste woord 
 
Inleiding 
Met de Sidra Misjpatiem zijn we weer bij de woorden die direct in het verlengde 
liggen van de Tien Woorden. In Misjpatiem, ‘rechtregels’, waaieren de Tien 
Woorden uit naar alle 613 mitswot die het Joodse leven bepalen. Religieus en 
civiel recht worden niet onderscheiden. Het dienen van God moet juist blijken uit 
hoe je dagelijks met elkaar omgaat. Wil je werkelijk vroom zijn, dan gaat het er 
ook om eerlijk zaken te doen en anderen niet te schaden. De Talmoed zegt dat 
één van de eerste dingen die ons gevraagd zullen worden in de Hemel zal zijn: 
Heb je eerlijk handel gedreven? 
Daarom – zo zegt men – zetelde het Sanhedrin, de Hoge Raad, in de Tempel: om 
duidelijk te maken dat er geen verschil bestaat tussen Tempel en Beurs. 
 
Vorig jaar lazen we de eerste elf verzen, over de onmogelijkheid van slavernij. 
Vandaag lezen we de verzen 12 t/m 25 van Exodus 21. Daarin horen we over 
straffen bij moord en doodslag, en over een schaderegeling bij letsel. 
Van belang is er daarbij erg in te houden dat Israel niet leefde in een wetteloze 
wereld. Er waren al allerlei wetten en er was ook allerlei gewoonterecht. De Tora 
sluit daarbij aan, of stelt het scherper, of corrigeert dat. En in alle gevallen is het 
grootste verschil met alle wetten en rechten die er zijn: in Israel is God zelf 
degene die deze rechtsregels verordent. Dat maakt alle handelen relationeel. 
 
Als we deze wetten in Exodus lezen moeten we dus kijken hoe die zich 
verhouden ten opzichte van het recht dat in die dagen gold. Maar het 
allerbelangrijkste is en blijft dat door deze misjpatiem – zoals we het vorig jaar 
hebben verwoord – in onze levensstijl een transparantie komt tot op God zelf; 
zodat niet zozeer door buitenstaanders gezien wordt hoe wij moeten handelen op 
grond van de wetten die ons zijn voorgeschreven, maar zodat door 
buitenstaanders iets door ons heen gezien wordt van een andere wereld, een 
hogere wereld; iets gezien wordt van JHWH zelf. 
 
Maar hoe in de wereld is dat mogelijk als we vanmiddag horen dat het gaat om 
‘oog om oog, tand om tand’? 
 
Onze aanvangstekst (Exodus 21: 23, 24 – Naardense): 
… maar als er een dodelijk ongeluk geschiedt, dan geef je een leven voor een 
leven, een oog voor een oog, en een tand voor een tand; een hand voor een 
hand en een voet voor een voet; een blaar voor een blaar en een wond voor een 
wond; een striem voor een striem. 
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Ik schrik er zelf soms van hoe oppervlakkig ik de Bijbel lees. Terwijl ik toch beter 
zou moeten weten. Reden te meer om het mensen om ons heen niet kwalijk te 
nemen als ze denken wel zo’n beetje te weten waar de Bijbel over gaat. En over 
het OT heeft men al heel snel een mening klaar. Net zoals sommige theologen 
ook hebben gezegd: de God van het OT is niet combineren met die van het NT. 
Het OT is daarvoor veel te gewelddadig. En moet je ook horen hoe hier in Exodus 
de straffen tot de dood toe je om de oren vliegen. 
Maar als ik dan preciezer ga lezen dan is het zo anders. En je moet soms zelfs 
even in je arm knijpen: zijn dit rechtregels die meer dan 3000 jaar oud zijn? 
Maar wat zijn ze eigenlijk hun tijd milennia ver vooruit. 
Sowieso – zoals ik onlangs opmerkte – is het iets om erg in te houden: het 
zogenaamd gewelddadige OT, dat in Joodse kring de Tenach heet, heeft heel wat 
minder geweld teweeggebracht dan wat christenen en moslims hebben 
veroorzaakt. De liefde van God en het kruis van Christus hebben van christenen 
geen lieverdjes gemaakt; het is kennelijk ook maar hoe je met de teksten 
omgaat. Dus hoe functioneren deze woorden uit Exodus in de Joodse traditie? 
 
Het ‘oog-om-oog-rechtsprincipe’ was overigens onlangs concreet aanwezig in een 
tv-reportage over rechtsspraak in Iran. Een vrouw die zoutzuur in haar gezicht 
gegooid had gekregen beriep zich op het oog-om-oog-recht; en dit recht werd 
haar ook verleend; zij mocht met zoutzuur nu ook het gezicht van de dader 
beschadigen. En zo zag je een man aan haar voeten liggen die smeekte om zijn 
oog te sparen; waarop zij medelijden kreeg en hem niet met het zoutzuur 
verwondde. 
Indrukwekkend. Kort daarna had de dader echter al weer zoveel praatjes dat ze, 
geloof ik, spijt had dat ze hem deze genade had verleend. 
 
Laten we eerst eens letten op wat er precies in Exodus wordt gezegd. En hoe 
zich dat verhoudt ten opzichte van het recht in die dagen, meer dan 3000 jaar 
geleden, tijden waarin ook sprake was van bloedwraak en eindeloze vetes. 
Iemand die een ander doodslaat hoort ook zelf de doodstraf te krijgen, horen we 
als eerste. Maar direct horen we van een beperking die sterk afwijkt van het 
recht in die dagen. Als het geen opzet was, als het een ongeluk was, als het 
meer God was dan hijzelf die het zo bestierde, dan zal God een vrijplaats 
aanwijzen waar hij heen kan vluchten en waar hij veilig is. Anders dan in het 
gangbare recht wordt zo iemands leven dus gespaard. 
Aan de andere kant: als iemand naar een vrijplaats vluchtte, bijvoorbeeld naar 
een altaar in een tempel, dan helpt zo’n vlucht hem niet als er sprake was van 
voorbedachte rade. Ook dat is in tegenstelling met het toen geldende recht dat 
je bij een altaar altijd vrij zou zijn. Niets daarvan, God duldt dat soort onrecht en 
hypocrisie niet: zelfs bij mijn altaar zul je zo’n figuur wegslepen om hem zijn 
straf te laten ondergaan. 
 
Iets verderop: ontvoeringen waren in die tijd aan de orde van de dag. Meestal 
om mensen gevangen te nemen als slaaf of door te verkopen als slaaf. Ook onze 
Nederlandse slavenhandel in het verleden weet daar alles van. Maar ‘het stelen 
van iemands leven’ – zoals dat heet – wordt door God hoog opgenomen. Zo’n 
slavenhouder of slavendrijver is zelf des doods schuldig. En dat past ook in de 
teneur van de Tien Woorden: Israel is een bevrijd volk, en het heeft dan ook als 
opdracht om in principe iedereen te bevrijden die in de macht van een ander is, 
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iedereen de kans te geven zijn/haar eigen leven te leiden en te ontwikkelen. 
Vooral vorig jaar hebben we daarbij stil gestaan. 
 
Weer iets verder: mannen zijn aan het bekvechten, er ontstaat een 
handgemeen, één van hen komt daardoor te bed en is daardoor lange tijd 
gehandicapt: de dader gaat vrij uit! Maar: hij is geroepen ervoor te zorgen dat 
het de getroffene aan niets ontbreekt totdat hij is genezen! Ook dat is anders 
dan het gewoonterecht in die dagen. Geen straf, maar verplicht tot hulp. Een 
sociale voorziening, zouden wij zeggen; die getroffen man komt in de bijstand, 
en die bijstand wordt hem verleend door de veroorzaker. 
 
Weer iets verder: Iemand slaat een slaaf of slavin. Wie maakt zich daar druk 
over, heeft zich daar ooit tot eind 19e eeuw na Christus druk over gemaakt? Maar 
de Tora maakt zich daar druk over. En, ook opmerkelijk, het maakt daarbij niet 
uit of het een man of een vrouw is die het slachtoffer is; en of zo iemand nu slaaf 
is of vrije. Ieder leven telt en is gelijkwaardig! Als een eigenaar/meester zo slaat 
dat de getroffene sterft, dan verdient hij zelf de doodstraf. Een dergelijke sociale 
en juridische gelijkheid is in onze wereld nog steeds geen schering en inslag, 
3000 jaar later. 
 
En tenslotte: een ruzie ontaardt in een vechtpartij. En er gebeurt daarbij een 
ongeluk. Het is geen opzet. Als er geen doden bij vallen dan wordt door rechters 
vastgesteld welke boete moet worden opgelegd als smartegeld. Heeft er wél een 
dodelijk ongeluk plaatsgevonden – dan zijn we in principe weer bij de regels die 
we aan het begin hoorden, over daders die een vrijplaats kunnen opzoeken. 
Maar hier gaat het al wat verder: het gaat het er ook om precies vast te stellen 
hoe groot de schade is en die naar rato te vergoeden: een leven voor een leven, 
een oog voor een oog, een tand voor een tand, enzovoort. Het gaat hier dus – in 
deze zo beruchte woorden – niet om wraak, maar om een schadevergoeding die 
in de juiste proporties staat ten opzichte van het aangedane leed.  
Opnieuw: dat stelt grenzen aan de gangbare wetten van die dagen waarin het 
slachtoffer al gauw zelf in zijn wraak tot dader werd; zodat vervolgens de 
volgende vergeldingsronde weer plaats vond, eindeloos escalerend. 
De Tora de-escaleert, om zo te zeggen. Zij zoekt werkelijk recht te doen, zowel 
aan slachtoffer als aan dader. Opvallend is bij al die genoemde misjpatiem dat de 
rechtsregels in feite in de eerste plaats het slachtoffer proberen recht te doen, 
en: nieuwe slachtoffers probeert te voorkomen. Ook dat is recht waar wij 
hedentendage nog om zitten te springen! 
 
Tot zover een eerste reactie op de oude teksten in Exodus. Maar het is in Israel 
uiteraard niet bij recht van 3000 jaar oud gebleven. Deze teksten zijn eindeloos 
becommentarieerd en uitgebreid in de Talmoed, de neerslag van Joodse exegese 
en halacha, levensstijl. Met name in de periode van de Tweede Tempel, de tijden 
na Ezra en Nehemia is men sterk bezig geweest het hele leven te stileren naar 
de woorden van de misjpatiem. En met name naar wat de kern daarin is - die te 
maken heeft met het respect voor het leven van mensen, de heiligheid van bloed 
– is daarbij leidend geweest voor de verdere ontwikkeling van het recht. 
Eesrt daarom nu iets over die verdere ontwikkeling. Daarna over de diepste 
bedoelingen van de misjpatiem. 
 
De Tora stelt op verschillende overtredingen de doodstraf. In de eerste plaats op 
moord. En de vernieuwing van de Tora – zo hoorden we – zat al daarin dat 
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eigenrichting en bloedwraak worden verboden en dat rechters de straf moesten 
bepalen.  
In de periode van de Tweede Tempel wordt dat uitspreken van de doodstraf 
echter met zoveel voorwaarden omringd, dat hij maar weinig meer werd 
uitgesproken. Veroordeling was alleen mogelijk wanneer de daad met 
voorbedachten rade en na waarschuwing was begaan. En een veroordeling alleen 
op bekentenis van de betrokkene is ook onmogelijk. Er zijn altijd twee getuigen 
nodig. En het vonnis kan vervolgens alleen worden uitgesproken met een 
meerderheid van tenminste twee stemmen op de 23 rechters; dus tenminste 13 
stemmen. Het gaat zelfs nog verder: een vonnis mag niet eenstemmig worden 
uitgesproken. Er moet minstens één rechter zijn die zich ten gunste van de 
verdachte uitspreekt, anders moet worden aangenomen dat sprake is van een 
vooroordeel ten opzichte van de verdachte.  
Hoe vaak zal het dus tot een doodstraf zijn gekomen? 
In feite krijgen de rechters de taak van verdedigers: wanneer er geen 
verzachtende omstandigheden gevonden kunnen worden, moeten ze aan de slag 
om die alsnog te vinden. 
Aan dit soort ontwikkelingen van de rechtspraak in Israel is af te lezen hoe 
serieus men een overtreding nam, maar vooral ook: de huiver die er is om een 
leven te nemen als er geen absolute zekerheid bestaat over het recht daartoe 
voor Gods aangezicht. Deze hoge waarde van een leven is een principe waar 
Israel nog steeds om bekend staat; en ook tegen hen wordt gebruikt. 
 
En dan, tenslotte, over de diepste bedoelingen van deze mispatiem. En daarvoor 
roep ik ook even in herinnering wat ik vorig jaar al zei. 
De misjpat, de wet op zichzelf, is in de Joodse traditie niet volledig zonder 
tsedaka, dat is: de individuele zorg en aandacht voor ieder mens opdat hij of zij 
tot recht komt in de wereld. Nog anders gezegd: hoe belangrijk wetgeving ook 
is, hoe belangrijk ook de Tien Woorden zelf zijn, je mag er nooit automatisch 
mensen aan onderwerpen, want het leven zelf heeft de hoogste religieuze 
waarde. Wij mogen niet de slaaf worden van ons eigen rechtssysteem. En het 
Jodendom kent zo tal van voorbeelden waarin buiten de formele wet om 
gehandeld wordt en gehandeld moet worden.  
Ik noem er een aantal. 
 
a) Handelen buiten de wet om mipné darké sjaloom: terwille van de vrede. Als 
een conflict in de gemeenschap kan worden voorkomen door op een bepaalde 
manier te handelen ook al staat dat op gespannen voet met de geschreven 
wetten: doen. Sjaloom gaat boven alles. Sjaloom is immers toch het doel van 
alle rechtspraak? Iets om ook in onze tijd te bedenken, bijvoorbeeld bij alle 
regels rond schuldhulpverlening en bijstand; waar gaat het nu tenslotte om? 
Sjaloom toch? 
b) Handelen mipné tikoen ha’olam: terwille van de juiste ordening van de wereld, 
het herstel van de wereld. Bedoeld wordt: Wetten kunnen zo klinisch worden 
gehanteerd dat ze het normale leven onder de voet dreigen te lopen. Dan 
worden ze in feite mensvijandig in plaats van menslievend. In dat geval is het 
goed om op te staan tegen de wet. Iets om ook in onze tijd te bedenken, 
bijvoorbeeld als het om regels en contracten gaat die het gewone leven in 
Groningen bedreigend maken. 
c) Handelen buiten de wet om darkee noam: terwille van de lieflijkheid. Het kan 
immers zijn dat een wet wel formeel recht is, maar niet billijk is of zelfs voor 
onrecht gehouden kan worden. Dat zou de Tora in diskrediet brengen. In zo’n 
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geval moet de wet veranderd worden. Iets om ook in onze tijd te bedenken, 
bijvoorbeeld als we voor de poorten van Europa mensen dood laten gaan omdat 
de grens heilig is. 
d) Handelen buiten de wet om lifniem mesjoerat hadien: binnen de maat van het 
recht. Dat wil zeggen: Je moet voorkomen dat je je eigen recht en je eigen gelijk 
zo ver doorvoert dat die ten koste gaat van de eigen leefruimte van een ander. 
Ook in het zoeken naar recht blijft het gaan om de zorg voor de ander. Al is jou 
nog zoveel kwaad gedaan, wie geeft je het recht om het recht te gebruiken om 
die ander zoveel mogelijk te vernietigen? Wil je dan zijn zoals die ander gedaan 
heeft? Iets om ook in onze tijd te bedenken, bijvoorbeeld: hoe hoog en hoe lang 
moet een straf zijn voor wat iemand heeft gedaan? De stem op straat kan vaak 
meedogenloos zijn, evenals de stem van de slachtoffers; waarbij men dan zijn 
uiterste best doet om de rechters te beïnvloeden om zo hard mogelijk te 
oordelen in plaats van naar verzachtende omstandigheden te zoeken. 
Alle bovengenoemde handelwijzen buiten de wet om en boven de wet uit zijn een 
paar duizend jaar later nog steeds actueel en op tal van terreinen toe te passen. 
Het gaat er niet om of iets recht is volgens de wet, maar of we God in de ogen 
kunnen kijken die die wetten gaf; Hij moet kunnen zeggen ‘ja, zo had ik die wet 
ook bedoeld’. 
 
Wie de Tora niet kennen en van Jezus niet weten zouden in onze manier van 
handelen iets moeten zien van een andere wereld, een hogere wereld; iets 
moeten zien van JHWH zelf, zijn hart. ‘Ik ben de HERE, uw God, die u uit Egypte, 
uit het huis van de slavernij heb gevoerd’. Dat is het eerste gebod. En dus ook 
de eerste misjpat. 
Zo luidden vorig jaar de laatste woorden. 
De Tora zet mensen vrij. Dat is één van de fundamentele noties van de Tora. 
Heel de Tora is in één woord vervat, in dit: liefhebben zul je je naaste als jezelf – 
zo citeert Paulus in Galaten 5 een tekst uit Leviticus. 
Bij al die handelwijzen die we daarnet opsomden is de gemene deler: tenslotte 
gaat het niet om de letter maar om de geest; en het gaat erom te bedenken: de 
ander is een mens als jij. 
Dit geldt in de Joodse traditie al sinds onheugelijke tijden. 
Dat zou voor ons als christenen helemaal moeten gelden. Wij die van diezelfde 
Paulus – en het hele apostelconvent in Handelingen 15 – te horen hebben 
gekregen dat we de 613 mitswot niet hoeven te houden; dat we al die 
misjpatiem tussen haakjes kunnen zetten, als we maar handelen naar de geest 
van Christus die de hele Tora vervuld heeft – naar de geest van die Tora. 
En dat maakt het des te wranger als juist wij sommige misjpatiem uit de Tenach 
lichten om die tegen mensen te gebruiken. Het maakt het des te wranger als wij 
mensen oordelen naar wetten waarin de Geest van Christus op geen manier 
terug te vinden is. Het maakt het des te wranger als wij niet bekend staan als 
mensen die genade als recht laten gelden zoals God dat in Christus Jezus ten 
opzichte van ons heeft gedaan. Het maakt het des te wranger dat christenen zo 
weinig in verzet komen in deze wereld als wetten worden gehanteerd op een 
manier waardoor mensen het leven ontnomen wordt.  
Het ‘oog om oog’-principe uit Exodus staat in het kader van een rechtspraak 
waar wij 3000 jaar later nog een puntje aan kunnen zuigen. Wij die zeggen te 
putten uit de Bron van de Tora, uit Jezus Christus. Hoe vrij zijn wij van de 
wet(ten)? 
 


