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Sjoftim 
Devariem 16:18 tot 21: 9 

 
In parasjat Sjoftim worden, voordat het volk het land zal binnengaan, veel instructies gegeven. Het 
gaat om de structuur, de inrichting van de samenleving, de regering van het land. 
 

- Er moeten rechters worden aangesteld. Deze rechters mogen niet partijdig zijn. De rechters 
mogen zich niet laten omkopen en zo de woorden verdraaien van degenen die in hun recht 
staan. Er wordt gewaarschuwd voor valse profeten. 

 
- Als bekend wordt dat iemand afgoden dient, bijv. de zon of de maan, dan moet er een 

grondig onderzoek komen. Er moeten 2 getuigen zijn die exact hetzelfde zeggen. In dat geval 
krijgt die persoon de doodstraf. Moeilijk, want in de praktijk zien toeschouwers nooit exact 
hetzelfde en zal de doodstraf dus zelden uitgevoerd kunnen worden.  

 
- Als het volk aangekomen is in het land, dan kan het zijn dat ze een koning willen, net als in de 

landen eromheen. Het moet een Israeliet zijn. Andere vereisten zijn: de koning mag niet veel 
vrouwen hebben, niet te veel paarden, goud en zilver. De koning moet voor eigen gebruik 
een Tora overschrijven op een rol en daar moet hij dagelijks in lezen en alle wetten naleven, 
zodat hij niet hooghartig zal worden en afwijken van de geboden. 
 

- De Levieten krijgen een deel van de offers. Zij mogen geen land in eigendom hebben. In die 
tijd was land hetgene waarmee je in je onderhoud kon voorzien.  
 

- Het volk wordt gewaarschuwd om niet de gewoonten van de omliggende volkeren over te 
nemen. Er mogen geen kinderen geofferd worden (aan de god Moloch). De Eeuwige 
waarschuwt ook voor waarzeggers en valse profeten. 
 

- Er moeten 3 vluchtsteden gebouwd worden voor mensen die niet met opzet iemand gedood 
hebben. Hiermee wordt de bloedwraak voorkomen. 
 

- Over de inrichting van het leger. Iemand mag niet de oorlog ingaan als… 
 

o hij een nieuw huis gebouwd heeft en het is nog niet ingewijd 
o als iemand bijna gaat trouwen 
o als iemand een wijngaard aangelegd heeft en er is nog geen oogst geweest. 
 

- je mag bomen van je vijand, die vrucht kunnen geven niet vernietigen (andere bomen kun je 
wel vellen en gebruiken voor de oorlogsvoering) 

 
- Als er iemand vermoord wordt buiten de stad, dan moet de afstand gemeten worden naar 

de dichtstbijzijnde stad, of het dichtstbijzijnde dorp. Het bestuur van die stad (ook wel ‘de 
oudsten’ genoemd) en de priesters moeten zorgen dat de vermoorde man/vrouw wordt 
begraven en zij zullen een offer moeten brengen om daarmee hun onschuld aan de moord te 
bevestigen. 
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Commentaar : 
Er staan 2 belangrijke punten in deze parasja: 
’Rechtvaardigheid moet je nastreven, opdat je in leven blijft in het land dat de Eeuwige je gegeven 
heeft.’  en  ‘Een oog voor een oog en een tand voor een tand. 
 
Vraag: Is het de bedoeling dat je het laatste punt letterlijk neemt?  
 
Vraag: Waarom zouden de priesters geen eigen land mogen hebben? 
 
Vraag: Waarom zou een koning niet veel vrouwen, paarden, goud en zilver mogen hebben? 
 
Vraag: Welke koningen van Israel ken je? Wie waren de eerste 3 koningen? 
 
Vraag: Wanneer kwam de scheiding tussen Israel en Juda, welke stammen vormen Juda. Wat was de 
reden voor de scheiding? (1Koningen 12/2Kronieken 10) 
 

 


