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Never rely on your own good deeds or assume
that God is blessing you because you deserve it.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Ekev ֵעֶקב) | Consequence)
 Torah: Deuteronomy 7:12-11:25
 Haftarah: Isaiah 49:14-51:3
 Gospel: John 13:31-15:27

Self Righteousness

Moses assured the Israelites that God will give them
the conquest of Canaan. He warned them three
times lest they presume that their righteousness
provided sufficient merit for their success. Moses
had already told them that their future success
would be guaranteed “because” of their obedience
to the commandments. The people of Israel might
naturally assume, then, that success was an
indication of their own righteousness.
We might be prone to make a similar mistake. A
pastor with a successful, growing congregation
might assume that he is in God’s favor because of
the numbers. A businessman who lands a lucrative
contract may suppose that he is being rewarded
for his godliness. In both cases, the assumptions
may be correct, but there might be other factors at
work not at all related to one’s personal
righteousness.
Moses stressed three times that “it is not because
of your righteousness that the LORD your God is
giving you this good land to possess, for you are a
stubborn people” (Deuteronomy 9:6). He went on
to rehearse the sin of the golden calf and the
incidents in the wilderness that provoked God to
anger. He recounted how he fasted on their behalf
and pleaded for their forgiveness. He retold the
story of how God, in His mercy, relented, and did
not punish them as their deeds deserved. If not for
Moses’ intercession and atonement on their behalf,
Israel would not have even survived the journey
from Egypt. They had Moses to thank for their
deliverance thus far. There could be no talk of their
merit and righteousness. Their observance of the
Torah was not sufficient to merit the conquest of
the land.
If the children of Israel did not deserve to take
possession of the land, why did God give it to
them? Moses gave two reasons: The sin of the
Canaanites and the covenant promises to the
patriarchs.

It is not for your righteousness or for the uprightness
of your heart that you are going to possess their
land, but it is because of the wickedness of these

Vertrouw nooit op je eigen goede daden of veronderstel
niet dat God je zegent omdat je het verdient.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Ekev ֵעֶקב) | Consequentie)
 Torah: Deuteronomium 7:12-11:25
 Haftarah: Jesaja 49:14-51:3
 Evangelie: Johannes 13:31-15:27

Eigen Gerechtigheid

Mozes verzekerde de Israëlieten dat God hen de
verovering van Kanaän zal geven. Hij waarschuwde
hen drie keer opdat zij niet zouden veronderstellen dat
hun gerechtigheid voldoende reden was voor hun
succes. Mozes had ze al verteld dat hun toekomstige
succes zou worden gegarandeerd "wegens" hun
gehoorzaamheid aan de geboden. Het volk van Israël
zou dan natuurlijk veronderstellen, dat succes een
indicatie van hun eigen gerechtigheid was.
We zijn misschien geneigd om een soortgelijke fout te
maken. Een voorganger met een succesvol groeiende
gemeente zou kunnen denken dat hij in Gods gunst
staat wegens het aantal. Een zakenman die een
winstgevend contract binnenhaalt kan denken dat hij
wordt beloond voor zijn godsvrucht. In beide gevallen
kan de veronderstelling correct zijn, maar er kunnen
andere factoren spelen die helemaal niet gerelateerd
zijn aan iemands rechtschapenheid.
Mozes benadrukte drie keer dat "het niet is omwille van
uw gerechtigheid, dat de HEERE, uw God, u dit goede
land zal geven om te bezitten, want u bent een koppig
volk" (Deuteronomium 9:6). Hij vervolgde met het in
herinnering brengen van de zonde van het gouden kalf
en de incidenten in de woestijn die God woedend
maakten. Hij vertelde hoe hij namens hen vastte en
smeekte voor hun vergeving. Hij vertelde opnieuw het
verhaal van hoe God, in Zijn genade, toegaf en hen niet
strafte naar dat hun daden verdienden. Als het niet was
wegens Mozes' voorbede en verzoenend optreden
namens hen, zou Israël de reis vanuit Egypte niet eens
overleefd hebben. Ze moesten tot nu toe Mozes danken
voor hun bevrijding. Er kan geen sprake zijn van
verdienste en gerechtigheid. De naleving van de Torah
was niet voldoende om de verovering van het land te
verdienen.
Als de kinderen Israëls het niet verdienden om het
land in bezit te nemen, waarom heeft God het dan aan
hen gegeven? Mozes gaf twee redenen: De zonde
van de Kanaänieten en de verbondsbeloften aan de
aartsvaders.

Het is niet voor uw gerechtigheid, noch om de
oprechtheid van je hart dat u hun land gaat bezitten,
maar het is vanwege de goddeloosheid van deze
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nations that the LORD your God is driving them out
before you, in order to confirm the oath which the
LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac and
Jacob. (Deuteronomy 9:5)

For the promise to Abraham or to his descendants
that he would be heir of the world was not through
the Law, but through the righteousness of faith.
(Romans 4:13)

volken, dat de HEERE, uw God, hen voor u uit
verdrijft, om de eed te bevestigen die de HEERE aan
uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob zwoer.
(Deuteronomium 9:5)

Want de belofte aan Abraham of zijn nakomelingen
dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn was niet
door de Wet, maar door de gerechtigheid van het
geloof. (Romeinen 4:13)


