Wraakzwaard, bepleitende het recht van Gods verbond, door bloedige
oorlog, dure tijd, en bleke pestilentie.
Door ds. Willem Teellinck

Gedeelte 6
HET RECHT DES VERBONDS.
Leviticus 26 : 23 – 26
Indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd zult zijn, maar met Mij in tegenheid wandelen, Zo zal Ik
ook met u in tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan. Want Ik zal een
zwaard over u brengen, dat de wrake des verbonds wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult
worden; dan zal Ik de pest in het midden van u zenden en gij zult in de hand des vijands overgegeven
worden. Als Ik u den staf des broods zal gebroken hebben, dan zullen tien vrouwen uw brood in één oven
bakken en zullen uw brood bij het gewicht wedergeven; en gij zult eten, maar niet verzadigd worden.
Tot goed begrip van de hierboven aangegeven Schriftwoorden, moeten wij eerst een korte blik werpen op
het verband, waarin zij voorkomen.
In het begin van dit hoofdstuk somt de Heere de rijke zegeningen op, welke Hij Zijn volk schenken zou,
indien zij in Zijn inzettingen wandelen "en Zijn geboden houden en doen" wilden (vers 1-14). Maar indien
Zijn volk zich aan schending en overtreding van Zijn verbond zou schuldig maken, dan - zoo geeft de Heere
in de verzen 14-18 te verstaan - zal Hij met ontzettende straffen komen, en indien die straffen nog niet
zwaar genoeg waren om tot inkeer te bewegen, dan zou Hij zevenvoudiglijk tuchtigen (vers 18-20); en in
dien ook deze kastijding niet genoeg ware, dan zou de Heere met een nóg zwaardere straf komen (vs. 2327 en 27 v.v.).

Uit het aangehaalde blijkt genoegzaam welk een ernst de Heere maakt met de zaak des Verbonds,
alsmede met de verbetering van Zijn volk. Hij rust niet aleer Hij dit volk, dat Hij niet verwerpen wil, omdat
Hij het Zich ten erfdeel verkoren heeft, weder tot inkeer gebracht heeft. Welk een troostvolle gedachte
ook voor ons! Immers, indien wij behoren tot dat volk, waarover de Heere nog in gunst Zijn vriendelijk
aanschijn wil doen lichten, dan zal Hij met ons even zoo handelen. Maar ook welk een ernstige
waarschuwing! Behoren wij niet tot Zijn volk, en heeft de Heere zich in toorn van ons afgewend, dan zal
ook over ons gewisselijk komen, wat de Heere bij monde van den profeet Amos bedreigt, als Hij zegt: “Ik
zal al uwe ongerechtigheden over ulieden bezoeken”. Wat wij vooral uit deze Schriftwoorden vernemen
en waarop inzonderheid dient gelet te worden, is wel dit : Breken wij Zijn Verbond door onze zonden, dan
zal de Heere tot ons komen en ons breken door Zijn plagen; en indien ook dat niet helpen wil, dan zal Hij
nog zevenmaal, ja driemaal zevenmaal meer doen.
Wij zien dus, dat onze tekst deze ernstige waarschuwing van God aan Zijn volk bevat, dat indien het volk
niet wilde ophouden met zondigen, de Heere voortgaan zou met te straffen: maakte het volk bij den
voortduur zijne zonden tegen het Verbond groter, dan zou ook de Heere niet aflaten Zijn straffen te
vermenigvuldigen tegen het land. Om dit goed te doen uitkomen, wijst de Heere in onzen tekst op drie
dingen:
Ten eerste, dat, indien zijn volk zich niet door lichte straffen liet bewegen zich tot Hem te bekeren, de
Heere dan met zwaardere straffen komen zou, teneinde Zijn volk daartoe te brengen (vs. 23 en 24);
Ten tweede verklaart de Heere waarom Hij niet van Zijn volk aflaten, maar voortgaan zal met het te
straffen namelijk: ter oorzaak van het Verbond: de schending daarvan moet door Hem gewroken worden
(vs. 25a );
Ten derde wijst de Heere meer in bijzonderheden aan, welke straffen Hij dan over het volk brengen zal, te
weten: de schadelijke pestilentie, het vernielende zwaard der vijanden, en den ontzettende hongersnood
( vs. 25b en 26).

